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Protokoll SAKS Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2013-04-22
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,
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
Rebecca Narvesjö 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: Informerade om att programledningen troligtvis kommer på sektionsmötet och informerar om
deras jobb.
Kassör: Fredrik har gott igenom all bokföring och sammanställt den så att den nu är i fas.
Utbildningsutskottet: Fredrik har skrivit projektrapporten och skickat in den. Kristian har varit på UB-möte
där de pratade mycket om återkopplig från lärarna och hur den kan bli bättre. De gick även igenom att
det kommer att bli en ny KURT webbplats för kursutvärderingar. Han kunde även efter möte med
programledningen bekräfta att platserna på programmet kommer att sänkas till 60 platser exklusive
överintag.
Näringslivsutskottet: Amanda har fått in två annonser, Lunda logik och Deloite, hon har tyvärr ännu inte
fått svar av Capgemina om sponsoravtal till styrelsetröjor.
Phesteriet/Phadderiet: Är klara med bokningarna inför Nolle-p och har fått nästa alla bokningar de ville ha.
Informationsutskottet: har lagt upp de annonser på Saksaren som inkommit och upptäckt små fel på sidan
som skall åtgärdas.
Arbetsmiljöutskottet: Martin har fått kallelse till AMO-möte samt ska kolla upp projektförslag med Chris på
StuFF.
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§ 10. Tröjor
Amanda har pratat med SM om att sambeställa hoodies med dem för att på så sätt minska kostnaderna.
De kommer att kosta 175 kr/st + moms och tryck. Layouten på tröjan ska se ut som den gjorde förra
året, SAKS som ryggplatta samt namn och post på framsidan.
§ 11. Nolle-p och välkomstbrev
Fredrik har skrivit klart styrelsens innehåll till nolle-p boken. Testen handlar om förmåner och hur man
kan engagera sig i sektionen, men också lite kort om SAKS. Alla texter kommer att läggas upp på
Facebook så styrelsen får säga sitt om innehållet. Kort på styrelsen ska tas den 24/4.
§ 12. Försäljning
Fredrik gick igenom hur försäljning av väskor och märken går till.
§ 13. Kallelse till Sektionsmöte
Kallelsen till sektionsmötet kommer gå ut på torsdag 25/4.
§ 14. Avslutningssittning
Filip har pratat med Anna på Livgrenadjär mässen och reserverat 5/6. Programledningen kommer att
sponsra sittningen med 3000 kr. Priset på sittningen blir 550 kr/ pers vilket även är det Livgrenadjär
mässen tar per kuvert. Biljettsläpp sker den 25/4 och biljetter kommer att säljas till den 3/5.
§ 15. Förråd
Ska skrivas över på SAKS och Kristian blir ansvarig för att se till att det sker.
§ 16. Annonsering
Fredrik gick igenom hur annonsering fungerar i dagsläget i vår Facebook grupp. Men detta är något som
kommer att behandlas på nästa möte då nya regler ska upprättas.
§ 17. Org. nr.
SAKS har ett organisationsnummer och det är 822002-0955 och har funnits en längre tid. Deklarera skall
göras då en deklaration kommer på posten, annars går vi under ej vinstdrivande förening och behöver
inte deklarera.
§ 18. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 19. Nästa möte
Tisdagen 7:e maj 2013 18:15 i C3 efter Sektionsmötet.
§ 20. Mötet avslutas
Fredrik Nordin avslutar mötet.

Vid protokollet
______________________
Henrik Larsson, sekreterare

Justeras
______________________

______________________

Fredrik Nordin, mötesordförande

Rebecca Narvesjö, justerare
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