Protokoll: 1
2014-03-17

Protokoll SAKS styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2013-03-17
12.00-13.00
S-min

Närvarande: Alexander Högberg, Cornelius Ruckman, Simon Hjertsäll, Ludvig
Wälimaa, Felix Eriksson, Maja Gabrielsson, Andreas Karlsson, Fredrik Arvidsson,
Emma Olander, Hanna Ljung, Agnes Hedberg

§ 1. Mötet öppnas
Öppnat
§ 2. Val av mötesordförande
Alex Högberg valdes till ordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Ludvig Wälimaa valdes till sekreterare.
§ 4. Val av justeringsman
Felix valdes till justeringsman.
§ 5. Adjungeringar
Inga adjungeringar utlystes.
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.
§ 7. Mötets behöriga utlysanden
Ja, alla fick reda på det i tid.
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§ 8. Informationsrunda
Andreas Karlsson: Har startat sitt UB-projekt
Felix Eriksson: Har fått in lite folk som vill sponsra (Accenture Norge och
Sjöfartsverket), skickat priser och inväntar svar.
Simon Hjertsäll: Inget nytt.
Agnes Hedberg: SM har börjat med vårfesten, ska fördela upp
arbetsgrupper.
Fredrik Arvidsson: inte gjort någonting.
Maja Gabrielsson: Har fått sitt projekt godkänt, ska se hur
sammanhållningen är bland klasserna. Var också på möte i tisdags,
diskuterade diskriminering.
Emma Olander: Väntar på att beställa väskor och väntar på sitt
testamente.
Hanna Ljung: Träffat Filip(förra alumni) för att planera alumnisittning. Filip
har skickat ut en intresseanmälan. Skulle behöva hjälp med att boka PKgyckel.
Cornelius Ruckman: Inte gjort någonting.
Ludvig Wälimaa: Inte gjort någonting.
Alex Högberg: Fixat inför årsmöte, fixat proppar. Ska boka salen i LOKE.
Vi har fått mail från ELIN som också ska göra ett AMO-projekt och vill ha
en av våra styrelsemedlemmar för att göra en intervju. Handlar om hur
sektionsmedlemmar mår, hur det klarar studier och sektionen.
Fredrik Arvidsson nomineras och väljs.
§ 9. Lunchvaktschema
Schemat ligger uppe på dropboxen. Ska städas på fredagar och ta ut
sopor. Hämta städsaker från städskrubben i baljan.
§ 10. Nycklar
Alla har fått nycklar. Saknas 1 nyckel till kassör i SM, måste prata med
DC. Kostar 300kr.
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§ 11. Information från AMU och UB
UB: Om vi vill har utskott måste vi ha styrdokument. Ska innehålla vilka
som är med i utskottet och vad syftet med utskottet är.
§ 12. Diplomeringssittning
Ska ringa och preliminärboka datum (dagen innan nationaldagen).
5/6-2014, samt be om offert.
Kommer se ut som förra året då det fungerade bra. Kommer behöva boka
fotograf och TM. Preliminärt pris beräknas bli 500-550kr.
Fått spons från Hugo Quisbert på 3000kr.
§ 13. Årsmöte
Felix ansvarig för att köpa in saft och kakor på Hemköp till årsmötet.
Torsdag 17.15.
§ 14. Övriga frågor
Kommer ta betalt för att Sjöfartsverket ska få annonsera.
Funderar på en intern kick-off.
§ 15. Nästa möte
Preliminärt 27/3 (torsdag)
§ 16. Mötet avslutas
Mötet avslutat

Vid protokollet
______________________
[Ludvig Wälimaa], sekreterare

Justeras
______________________

______________________

[Alex Högberg], mötesordförande

[Felix Eriksson], justeringsman
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