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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, , Karl Eklund
Frånvarande: Fredrik Arvidsson

§ 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
Sanna Tyni 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
Martin har fått ett eventuellt backup projekt godkänt men det kommer inte att behövas då nuvarande
AMO projekt är genomfört.
Rebecca har lagt upp bilden på styrelsen på hemsidan
Kristian har undersökt hur program- och kursråd kan samverka på ett bättre sätt för att förbättra arbetet.
Filip har bekräftat bokningen och menyn på sittningen hos Livgrenadjär mässen. Han har dock inte fått
svar från Hugo.
Amanda har beställt tröjorna som kommer att levereras i början av juni. Tröjorna kommer inte att
sponsras av studenttryck då de vill att tröjorna skulle vara köpta via dem.
§ 10. Arbetsmiljö för programmets anställda
Det styrelsen ska göra för att öka arbetsmiljön är att bli bättre på att informera om Kristians post samt att
skriva ett mail tillsammans med programledningen där det tydliggörs att detta beteende inte är okej.
Denna information ska också gå ut via Facebook för att nå alla elever på programmet. Vi ska också
försöka hjälpa att få en bättre och sakligare argumentation kring ärenden som uppkommer.
§ 11. Sittning
Filip ska göra bordplaceringen och program till sittningen, han kommer också tillsammans med Kristian att
vara de representanter från styrelsen som går på sittningen.
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§ 12. AMO projekt
Fredrik har implementerat allt som skulle implementeras och nu fungerar kontrollen av lediga datorer i
Pulen. Det ska dock implementeras på ett snyggt sätt på hemsidan vilket är kvar att ordna. Martin ska
skriva en rapport på detta och skicka in till StuFF.
§ 13. Övriga frågor

Tröjor
Trycket kommer att kosta 190kr/tröja vilket totalt blir 2082 + moms (2600 för trycket) och
tröjorna kommer att kosta 2200 kr vilket ger en total kostnad på ca 4800 kr för tröjorna
§ 14. Nästa möte
Måndag 3:e juni 2013 12:15 i SAKS.
§ 15. Mötet avslutas
Fredrik Nordin avslutar mötet.

Vid protokollet
______________________
Henrik Larsson, sekreterare

Justeras
______________________

______________________

Fredrik Nordin, mötesordförande

Sanna Tyni, justerare
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