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Protokoll SAKS Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2013-04-12
10:15
Luftrummet

Närvarande: Fredrik Nordin (Mötesordförande), Henrik Larsson (Mötessekreterare), Kristian Fröberg, Martin
Ryngmark, Filip Johansson, Amanda Alnehill, Rebecca Narvesjö, Elin Clauson, Sanna Tyni, Fredrik Arvidsson,
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
Utgick
§ 10. Sektionsmöte
Sektionsmöte skall hållas den 7 maj i C3. Henrik fick ansvaret att boka lokal till det.
§ 11. Kontaktstider
Kontaktstider diskuterades för när styrelsens medlemmar skall vara kontaktbara. Tiderna bestämdes till
vardagar 8-18 men att vi akuta behov skall kontakt kunna ske utanför dessa tider.
§ 12. Väskor och märken
SAKS har 22 väskor kvar i lager och kommer inte att köpa in nya förens dessa är slut. Det ska även
läggas en grund för nya väskor under detta verksamhetsår för att nästa styrelse ska kunna köpa in
väskor.
Det fanns 43 SAKS-märken och 17 Hacke-märken. Det bestämdes att det skulle beställas 200 av varje
sort samt att när det finns 50 märken i lager skall ny order läggas.
§ 13. SAKS ekonomi
Fredrik gick igenom SAKS ekonomi och allt ser bra ut.
§ 14. Styrelsetröjor
Beslut togs att hoodies är tröjmodellen som SAKS ska beställa. Amanda ska fortsätta kolla upp vilka
alternativ som blir billigast och återkomma med ett färdigt förslag.
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§ 15. Examenssittning
Filip har varit i kontakt med olika lokaler och där är det livgrenadjär mässen som är bästa alternativet.
Datumet bestämdes till den 5/6.
§ 16. AMO-projekt
Martin la fram förslag om AMO-projekt och de förslag är, grön sektion, enkät om studieplatserna, kontroll
på saksaren som visar lediga datorer och upplysningskampanj för att tydligare visa att AMO finns och vad
de gör.
§ 17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 18. Nästa möte
Nästa möte är 12:00 22/4 2013 i SAKS
§ 19. Mötet avslutas
Fredrik Nordin avslutar mötet.

Vid protokollet
______________________
Henrik Larsson, sekreterare

Justeras
______________________

______________________

Fredrik Nordin, mötesordförande

Kristian Fröberg, justerare
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