
                                                                                                                                    PROTOKOLL  

                                                                                                               4/10-2018 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i elevrådet, fredag den 4/10 2018, i historierummet Värnamo 

Folkhögskola. 

 

 

Närvarande: Evelina Berg    Ordförande 

                  Jessica Marawgeh Sekreterare  

                  Ken Holmgren 

                  Klara Mållberg           

                  Ylva Stjerndorff          

                  Kevin Danielsson 

                  Ylva Jonstoji 

                  Abdirahman Khadar 

                  Elin Lydin              Suppleant  

                  Johannes Rashemi 

                  Joanna Daghestani 

    

Frånvarande: Haris Sukurica 

                         Ali Ahmed 

 

 

§ 12 Mötet öppnas 

 

Ordförande Ylva Jonstoji önskar oss välkomna och förklarar mötet öppnat. 

(Ylva berättar att hon avgår från sin post som ordförande) 

(Evelina Berg tar över platsen som ordförande) 

Ordförande Evelina Berg önskar oss välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

§ 13 Godkännande av dagordningen 

Elevrådet beslutar  

att godkänna dagordningen. 

 

§ 14 Val av justerare 

Elevrådet beslutar  

att utse Ylva Jonstoji och  Kevin Danielsson till justerare. 

  

§ 15 Förgående mötets protokoll 

Elevrådet beslutar 

att godkänna förra protokoll och lägga det till handlingarna. 

 

 

 

 

 



 

§ 16 Rapporter 

Spökvandring - Elevrådet röstar fram datum och tid till spökvandringen samt halloween 

festen som kommer ske den 19/10 - 2018 kl.19:00 – 21:00  

kl. 21:00 startat halloween festen.  

 

Ken Holmgren har kollat upp angående säkerhet inför spökvandringen och meddelar för 

styrelsen att skolan har belysning som vi kan låna. 

Ja till rök maskin som vi kan använda samt att vi ska ringa till räddningstjänsten i förväg och 

meddela att vi använder oss av rök maskin samt massa belysning inför spökvandringen. 

  

Elevrådet beslutar  

att godkänna datumet rapporten.  

 

 

§ 17 Spökvandringen 

 

Elevrådet ska gå rutten en gång till innan den 19/10. 

Elevrådet bestämmer karaktärer: 

Ylva Jonstoji – Anabell  

Ken Holmgren – Sjuk patient  

Evelina Berg - The Nun 

Kevin Danielsson - Michael Myers  

Haris Sukurica - Entrevärd  

Klara Mållberg - Entrevärdinna 

Jessica Marawgeh – Ansvarig inför halloween festen 

 

Rektorn Emil och Marie från skolan, samt Alexander Bäckström kan tänka sig att ställa upp 

och klä ut sig till spökvandringen. 

Till nästa möte ska resterande deltagare i elevrådet bestämma sig för en karaktär att klä ut sig 

till. 

 

Ordförande Evelina har ordnat affischer som vi ska hänga upp. 

Elevrådet fick rösta fram ett tema till affischerna mellan rosa och lilla. 

 

Elevrådet röstar fram lilla färg till temat för affischerna.  

 

Elevrådet beslutar  

att godkänna planeringen inför spökvandringen 

 

§ 18 Kostym och material 

 För kostymer ska vi kontakta vaktmästaren som låser upp garderoben med kostymer som vi 

kan låna. Material ska elevrådet diskutera fram på nästa möte 

 

Elevrådet beslutar  

att godkänna punkterna.  

                                                                                                                                                                                  



 

 § 19 Röstar fram ny kassör  

 Deltagare Agnes Andersson väljer att avgå från elevrådet.  

Elevrådet röstar fram ny kassör, Ylva Jonstoji till kassör och röstar fram Kevin Danielsson 

till vicekassör. 

 

Elevrådet beslutar  

att godkänna röstningen  

 

§ 20 Övriga frågor 

Elevrådet har inga övriga frågor att ta upp.  

 

§ 21 Mötet avslutas  

Ordförande Evelina tackar för dagens möte och förklarar mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

............................. 

Jessica Marawgeh 

Sekreterare  

 

 

 

..............................                                                   ….......................... 

Ylva Jonstoji                                                             Kevin Danielsson  

Justerare                                                                   Justerare 

 

 


