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lProtokoll styrelsemöte  

 
Styrelsemöte GSKF den 24:e april 2015, Stockholm  
 

Närvarande   
Jafar Al Djaber 
Niko Jokilaakso (på telefon) 
Anna Markevärn  
Arash Rezai  
Tarik Nokic 
Najib Veghar 

§ 1 Mötets öppnande  
Mötets ordförande Jafar hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

§ 2 Val av sekreterare  
Styrelsen beslutade att välja sekreterare Anna Markevärn att föra protokoll under mötet.  

§ 3 Val av person att jämte ordförande justera protokollet  
Styrelsen beslutade att välja Arash att jämte ordförande justera protokollet.  

§ 4 Bakgrund och nuläge 
Jafar informerade om verksamheten och berättar för de nytillkomna om hur verksamheten har skötts under 
året som gått. Jafar informerar vidare om att två styrelsemedlemmar har flaggat för att de kommer att avgå 
ur styrelsen. 

§ 5 Facebook-gruppen 
Eftersom Phoebe annonserat att hon avgår som styrelsemedlem behöver ny admin utses till 
Facebookgruppen. Förslag från Arash att hela styrelsen blir admin för att dela på ansvaret. Jafar kontaktar 
Phoebe om detta. 

§ 5 Dokumentation 
Diskussion fördes om vikten av dokumentation av arbetsuppgifter. När styrelsemedlemmar avgår riskerar 
kunskap om rutiner försvinna. Bättre rutiner behöver införas.   

§ 6 Styrelseledamöter 
Eftersom styrelsen har ett akut behov av att nyrekrytera fördes diskussion om vilka som kan ingå i GSKF:s 
styrelse. Behöver man vara tidigare gålöstipendiat och medlem i föreningen för att bli invald i styrelsen 
eller kan styrelseledamöter väljas utifrån? Jafar tar reda på vad som står i föreningens stadgar tll 
årsstämman. 

§ 7 Årsmöte 
Jafar stämmer av med Ingmar och Niko om när årsmötet kan hållas. Årsmötet kommer att hållas antingen 
på Jafars arbetsplats eller i Gålöstiftelsens lokaler. Arash påpekar hur viktigt det  är att de avgående 
medlemmarna kommer till årsmöte. Anna är sammankallande för mötet och ska mejla ut kallelse i god tid 
till alla. 
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§ 8 Mötets avslutande  
Mötet förklaras avslutat. 
 

 

Anna Markevärn 
Vid protokollet  
 
 
 
 
 
 
Arash Rezai  
Justerare  
 
 
 
 
 
 
Jafar Al Djaber 
Ordförande  


