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-- STUDENTERNAS AOST--

80 Beslut: Rektors beslutsmöte 

81 Beslut: Successionsordning 

82 Beslut: Firmateckningsrätt 
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äskningen eftersom den ska täcka kostnaden 
för alkohol. 

Styrelsen beslutar 

att avslå Kalmar ESS äskan med 
motiveringen att Linnekåren inte finansierar 
alkohol. 

Missiv föreligger. 
Föredragande: Ludvig Malmquist 

Styrelsen beslutar 
att tillsätta Noah Sörmander som 
studentrepresentant vid rektors beslutsmöte. 

Styrelsen beslutar 
att entlediga Bryan Wahlgren som 
studentrepresentant vid rektors beslutsmöte. 

Missiv föreligger. 
Föredragande: Ludvig Malmquist 

Ludvig yrkar på att entlediga Bryan 
Wahlgren från successionsordningen och att 
utse Noah Sörmander till tredje vice 
ordförande. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna Ludvigs förslag. 

Missiv föreligger 

Föredragande: Ludvig Malmquist 

Styrelsen beslutar 

att Rätten att fatta beslut och teckna firma 
för organisationen (829500-9388), samt 
attestera ekonomiska handlingar, i samtliga 
löpande ärenden som rör all ekonomi inom 
de budgetramar som årsmötet har satt upp 
delegeras enskilt till Ludvig Malmquist. 

Rätten att attestera ekonomiska handlingar 
delegeras också enskilt till, Isak Hylleblad 
Sörmander, Eric Ask 
Josefsson samt Noah 
Sörmander. 

Rätten att enskilt attestera ekonomiska 
handlingar upp till 5000kt delegeras även till 
Elin Gunnarsson. Ingen av 
ovanstående rättigheter gäller ärenden där 
personen själv äskar ersättning, exempelvis 
personliga kontokortsfakturor. 
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Linnekårens firma (829500-9388), vad gäller 
att ingå nya avtal, tecknas enskilt av Ludvig 
Malmquist, eller två i 
föreningen, Isak Hylleblad Sörmander, Eric 
AskJosefsson samt Noah Sörmander. 

Rätten att enskild attestera tidsbegränsade 
anställningsavtal delegeras även till Elin 
Gunnars son. Rätten att teckna Linnekårens 
firma(829500-9388), i ärenden som rör 
löpande postförsändelser och 
utbetalningshandlingar delegeras till Ludvig 
Malmquist. 

Rätten att attestera ekonomiska handlingar 
delegeras också enskilt till Isak Hylleblad 
Sörmander, Eric Ask 
Josefsson samt Noah 
Sörmander samt Madelene Svensson. Ludvig 
Malmquist äger rätt att delegera denna rätt. 

Missiv föreligger 

Föredragande: Eric Ask Josefsson 

Positionen som 
Huvudstuderandeskyddsombud är idag 
vakant och Eric föreslår sig själv till posten. 

Styrelsen beslutar att tillsätta Eric Ask 
Josefsson som 
huvudstuderandeskyddsombud. 

Missiv föreligger 

Föredragande: Eric Ask J osefsson 

Det saknas studerandeskyddsombud på 
FEH då personen som innehar uppdraget är 
på utbytestermin. Eric föreslår att han själv 
väljs in som tillfålligt 
studerandeskyddsombud. 

Styrelsen beslutar att tillsätta Eric Ask 
J osefsson som tillfålligt 
studerandeskyddsombud vid FEH. 

Missiv föreligger 

Föredragande: Noah Sörmander 
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