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PROTOKOLL

"

"

Mötesordförande

"

"

Mötessekreterare!

Sammanträdesdatum
2013-10-14"

Styrelsen
Tid: 17.39-20.14
Plats: LUS konferensrum, AF-borgen"
Närvarande
Ledamöter
Hanna Gunnarsson, Ordförande Lundagård "
Kenneth Carlsson, Redaktör
Annika Skogar, Ledamot (Lundagård)
Carl-Johan Kullving, Ledamot (Lundagård)
Angelica Kauntz, Ledamot (LUS)" "
"
Ständigt adjungerade
Clara Lundblad, LUS ordförande
Edward Linderoth-Olson, LUS vice ordförande"

"
"
"
"
"
"
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"
"
"
"
_________________"
Angelica Kauntz" "
mötessekreterare" "
"

"
"

_________________"
Hanna Gunnarsson""
mötesordförande" "

"
"

_________________
Kenneth Carlsson
"
justerare

§"
"

"

Ärende"
Beslut""

Föredragande"
Bilagor

1. Mötet öppnas
Hanna Gunnarsson förklarar mötet öppnat.!
2. Val av justerings person
Kenneth Carlsson kandiderade.
Beslöts att
välja Kenneth Carlsson till justerare.!
3. Mötets behöriga utlysande
Hanna Gunnarsson föredrog ärendet.
Beslöts att
finna mötet behörigen utlyst.!
4. Godkännande av dagordning
Beslöts att
fastställa föredragningslistan i utsänt skick.!
5. Adjungerande
Beslöts att
lämna punkten.!
6. Föregående mötesprotokoll
Bilaga 6: Protokoll från möte 2: 2013-10-14
Hanna Gunnarsson föredrog ärendet.
Beslöts att
lägga protokollet till handlingarna.!
7. Rapport från redaktörerna
Bilaga 7: Redaktörsrapport
Kenneth Carlsson, Annika Skogar och Carl-Johan Kullving föredrog ärendet.
Beslöts att
lämna punkten.
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8. Rapport från arbetsgruppen för antalet redaktörer
Hanna Gunnarsson föredrog ärendet.
Beslöts att
lämna punkten.

"

9. Ekonomi
Bilaga 9a: Resultatrapport.
Bilaga 9b: Resultat per nummer
Bilaga 9c: Budgeten
Bilaga 9d: Tidigare bitr redaktör Max uträkning om antalet nummer och sidor.
Hanna Gunnarsson föredrog ärendet.
a) Ekonomisk rapport t.o.m. 2013-10-31
Styrelsen diskuterade de konton som är nära att gå över budget eller är på gränsen till
att göra det. Dessa konton är:
6570 bank, kortavgifter,
6250 porto,
5410 förbrukningsinventarier,
6450 mat,
6971 inbindningar av tidningar bättre positivt intäkter,
6071 extern representation - debattfrukost
Beslöts att
lägga rapporten till handlingarna
b) Resultat per nummer
Styrelsen konstaterar att tidningarna framöver kommer att behöver göras på 32 sidor
per nummer.
Hanna Gunnarsson ska skicka ut den uppdaterade resultat per nummer så fort de sista
siffrorna kommit in.
Beslöts att
lämna punkten.

"

10. Ägarstämma
Bilaga 10: Minnesanteckningar/diskussionsprotokoll från ägarstämman
Hanna Gunnarsson föredrog ärendet.
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a) Rapport från ägarstämman 2013-10-16
Beslöts att
lägga rapporten till handlingarna.
b) Nästa ägarstämma 2013-12-09 kl 17.30
Beslöts att
Angelica ska planera ägarstämman.

"

11. Diskussionsgrupp med gamla Lundagårdsredaktörer
Annika Skogar föredrog ärendet.
Diskussion.
Beslöts att
lämna punkten.

"

12. Upphandling av annonsbyrå
Bilaga 12: Nuvarande annonsavtal
Hanna Gunnarsson föredrog ärendet.
Beslöts att
- Annika Skogar ska hör av sig till de annonsbyråer som visade intresse förra året.
- Hanna Gunnarsson ska undersöka ”In-house”-försäljning.
- Angelica Kauntz ska samla ihop näringslivsansvariga på kårerna för diskussion.
- Angelica kontaktar Comviq.
- Carl-Johan Kullving ska ta fram webbpriserna.

"

13. Tryckeriavtalet
Bilaga 13: Nuvarande tryckeriavtal
Hanna Gunnarsson föredrog ärendet.
Beslöts att
- Annika Skogar kollar upp tidningsbärarnas tips.
- Annika Skogar kollar upp papperspriser med Vetab.
- Annika Skogar kollar upp papperspriser med experter.
- Bordlägga frågan till nästa möte.
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14. Distributionsfrågor
Bilaga 14: Nuvarande distributörer
Kenneth Carlsson och Hanna Gunnarsson föredrog ärendet.
Beslöts att
- Lundagård endast skickas till adresser i Skåne, Blekinge, Småland och Halland
(förutom såklart till prenumeranter och andra tidningsredaktioner).
- Skicka Lundagård (utan kostnad, som vanligt) till de distansstudenter som bor utanför
detta område om de hör av sig och vill ha tidningen.
- skicka frågan till LUS ting.
- Kenneth Carlsson kompletterar underlaget till LUS ting med beräkningsunderlag för
Posten och Bring.!
15. Annonsandelsmål
Bilaga 15: Förslag på annonsandelsmål.
Hanna Gunnarsson föredrog ärendet.
Beslöts att
anta annonsandelsmålet.!
16. Styrelsemöten våren 2014
Hanna Gunnarsson föredrog ärendet.
Beslöts att
fastställa datumen för styrelsemöten våren 2014 till: 29/1 kl. 18.30, 19/2 kl. 17.30, 26/3
kl. 17.30 (Lundagård fyller 94 år), 22/4 kl. 17.30, 20/5 kl. 17.30 och 17/6 kl. 17.30.

"

17. Övriga frågor
Hanna ska kolla upp med Patricia angående försäkringar.
Lundagård kommer att ha en ny praktikant i januari.!
18. Mötet avslutas
Hanna Gunnarsson förklarar mötet avslutat kl. 20.14"
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