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Protokoll SAKS Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2013-03-19
15:15
Luftrummet

Närvarande: Fredrik Nordin (Mötesordförande), Henrik Larsson (Mötessekreterare), Kristian Fröberg, Martin
Ryngmark, Filip Johansson, Amanda Alnehill, Rebecca Narvesjö, Elin Clauson, Sanna Tyni, Fredrik Arvidsson
Frånvarande: Karl Eklund

§ 1. Mötet öppnas
Fredrik Nordin förklarar mötet öppnat.
§ 2. Val av mötesordförande
Fredrik Nordin valdes till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Henrik Larsson valdes till mötessekreterare.
§ 4. Val av justerare
Kristian Fröberg valdes till justerare.
§ 5. Adjungeringar
Inga adjungeringar utlystes.
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes med ändringar av numreringen.
§ 7. Mötets behöriga utlysanden
Mötet ansågs behörigt utlyst.
§ 8. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
§ 9. Informationsrunda
Ordförande: Informerade om hur mailen fungerar och används.
Arbetsmiljöutskottet: Har börjat kolla på projekt som skall genomföras under terminen.
Näringslivsutskottet: Har fått mail om en annons samt en annan annons som redan är klar och ska upp på
sidan.
Phesteriet/Phadderiet: Informerade om att Nolle-p har flyttats fram en vecka och att planeringen av den
nu är i full gång samt att de även börjat planera för vårfesten.
Alumnutskottet: Har kontakt med Hugo som söker folk, en från varje inriktning, som ska informera
ettorna om inriktningsval.
Informationsutskottet: Har flyttat alla mailadresser som nu ska fungera.
§ 10. Lunchvaktschema
Lunchvaktsschemat diskuterades och gick igenom där Henrik fick ansvar för att skriva schemat. Det gicks
även igenom vad lunchvakten ska göra.
§ 11. Nycklar
Alla tilldelades nycklar till sektionsrummet och fick skriva på nyckelkvittenser.
§ 12. Tröjor
Amanda fick ansvar för tröjorna, beslut fattades också att tröjorna ska bli självbärande.
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§ 13. Diplomeringssittning
Fredrik har kollat kostnad för mässen. Filip fick i uppgift att kolla intresset hos treorna för en
diplomeringssittning, han har även fått bekräftat från Hugo att de sponsrar en eventuell lokalhyra på 1500
kr
§ 14. Arbetsdag
En arbetsdag för styrelsen planerades till den 12/4 kl 10-18
§ 15. Skifte
Skiftet bestämdes till den 12/4 kl 18 med laserdom eller bowling, mat och utgång på flamman.
§ 16. Rollup StuFF
Sanna och Amanda fick i uppgift att kolla på design till en rollup som StuFF skänker.
§ 17. Årsmöte
Fredrik Nordin har skrivit om årsmötesprotokollen och slagit ihop phesteri och phadderi tillsammans med
sektionen och de kommer nu behandlas som ett utskott.
§ 18. Sektionsworkshop
En sektionsworkshop med alla styrelser inom StuFF kommer att hållas den 9:e eller 10:e april och vårt
förslag var den 9:e.
§ 19. Övriga frågor
Nolle-p: Beslut togs att vi i styrelsen vill ha en station på stadsvandringen samt en grillkväll under nolle-p.
Grillkvällen är tänkt att hållas måndagen den 26/8. Styrelsen ska också få större plats i nolleboken.
IZettle: Möjligheten att ta betalt för nollepaketen via IZettle diskuterades men beslut bordlades då
kontanthanteringen är ett problem men bör ligga på StuFF.
§ 20. Nästa möte
Onsdag 3:e april 2013 12:15 i SAKS.
§ 21. Mötet avslutas
Fredrik Nordin avslutar mötet.

Vid protokollet
______________________
Henrik Larsson, sekreterare

Justeras
______________________

______________________

Fredrik Nordin, mötesordförande

Kristian Fröberg, justerare
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