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Protokoll SAKS Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2013-04-03
12:15
SAKS

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

§ 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.
§ 7. Mötets behöriga utlysanden
Mötet ansågs behörigt utlyst.
§ 8. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
§ 9. Informationsrunda
Ordförande: Har varit på SEKT-möte där bland annat iZettle diskuterades och godkändes som
betalningsalternativ.
Utbildningsutskottet: Har fått datum om UB-möte med StuFF samt kursrådsmöte med Hugo.
Näringslivsutskottet: Har varit i kontakt med företag och fått in spons.
Phesteriet/Phadderiet: Har haft fullt upp med planeringen av nolle-p samt varit på phesteri- och
phadderiutbildning.
Alumnutskottet: Har genomfört enkäten för att kolla intresset för en examenssittning vilket var stort.
Priset de var villiga att betala låg mellan 400–500kr. Han har också jagat folk i trean till information om
inriktningsvalet utan framgång.
Informationsutskottet: har lagt upp de annonser på Saksaren.
Marknadsföringsutskottet: Har tagit fram förslag på roll-up som godkändes.
StuFF: Sökte folk som vill prova ett nytt lokalbokningssystem samt informerade om att polkandlistan vann
i kårvalet.
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§ 10. Arbetsdagen
Ordförande har planerat dagen och vad som skall göras inför den. Det tilldelades även uppdrag som skall
förberedas inför den, Fredrik N skall kolla information om org. nr. Amanda skulle ta fram ett förslag på
styrelsetröjor, Kristian och Fredrik A inventerar märken och väskor, Fredrik A ska även göra en
sammanställning av ekonomin.
§ 11. Öppettider
Öppettiderna för SAKS föreslog ligga kvar som nu men att marknadsföring av rummet ska ske för att
locka fler medlemmar dit. Denna fråga skall även lyftas vid ett senare tillfälle för nytt beslut.
§ 12. Kanalval för styrelsen
Ordförande förklarade att vår Facebook grupp är det primära kanalvalet för styrelsen.
§ 13. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 14. Nästa möte
Fredag 4:e april 2013 10:15 i Luftrummet.
§ 15. Mötet avslutas
Fredrik Nordin avslutar mötet.

Vid protokollet
______________________
Henrik Larsson, sekreterare

Justeras
______________________

______________________

Fredrik Nordin, mötesordförande

Kristian Fröberg, justerare
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