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Protokoll styrelsemöte SAKS
Datum:
Tid:
Plats:

2014-03-27
12.00–13.00
D33

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

§ 1. Mötet öppnas
Mötet öppnades av Alexander Högberg.
§ 2. Val av mötesordförande
Alexander Högberg valdes till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Ludvig Wälimaa valdes till sekreterare.
§ 4. Val av justeringsman
Cornelius Ruckman nominerades och valdes som justeringsman.
§ 5. Adjungeringar
Inga adjungeringar fanns på mötet
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen gick igenom av ordförande Alexander Högberg. Den
godkändes.
§ 7. Mötets behöriga utlysanden
Alla fick reda på mötet i tid. Alexander ska börja skriva ut på facebook
också när mötena är.
§ 8. Informationsrunda
Simon Hjertsäll: Skickat in papper till Nordea
Fredrik Arvidsson: Inget
Emma Olander: Startat en Instagram i syfte att försöka ge sektionen ännu
ett ansikte utåt. Försök att ge alla medlemmar lösenordet.
Malin Lindestreng: Ska få ta över efter Maja Gabrielsson
Hanna Ljung: Bokat datum examenssittning. 7e juni.
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Felix Eriksson: Accenture och Sjöfartsverket har inte hört av sig efter att
han skickat iväg prislistor. Rebusrallyt ska han kolla upp om de är en
studentförening eller inte.
Andreas Karlsson: Haft möte med Emil.
Agnes Hedberg: Håller på med Vårfesten. Den blir 24e Maj. Arbetsgrupper
klara.
Maja Gabrielsson: Inget
Louise Roséen: Inget, kommer att ta över efter Cornelius Ruckman
Emil Nilsson: Varit på utbildning. Kommer att ta över efter Andreas
Karlsson.
Ludvig Wälimaa: Inget
Alexander Högberg: Varit på sektmöte med StuFF och alla andra
ordförande. En ny post har skapats som liknar vice ordförande med
externt ansvar. Ska vara en kårpub i baljan börjar vid 17.
Pratade om campus 2015, ett projekt som ska organisera om hela LiU.
Pratar om att riva Origo och göra ett nytt bibliotek HumSam.
Har man feedback kan man maila Johan.Wester@stuff.liu.se .
Diskuterade ett korthanteringssystem så att man ska kunna ta emot
kortbetalningar under nolle-p.
Medlemsregistrering. Vi registrerar medlemmar med personnummer och
namn men betalning kan ske direkt till StuFF.
§ 9. Överlämning av poster
Maja Gabrielsson går igenom och överlämnar posten som
Arbetsmiljöombud till Malin Lindestreng.
Andreas Karlsson går igenom och överlämnar posten som
Utbildningsbevakare till Emil Nilsson.
Louise Roséen kommer att ta över efter Cornelius Ruckman.
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§ 10. Väskor till sektionen
Emma Olander har varit i kontakt med ett företag i stockholm. De vill veta
hur många väskor vi behöver och när vi vill ha de. 3-4 månaders lev. tid.
Senast i april måste vi beställa.
Modellen liknar den som Civilingenjörerna har.
Priset kommer att ligga på 150-200kr styck.
Företaget har skickat en fil med väskmodellen där vi kan bestämma tryck
och eventuell spons.
Preliminärt att beställa 200 väskor.
Ska kolla upp hur mycket tryck kostar. Svart väska + vitt tryck.
§ 11. Arbetsdag
Vi behöver inte ha någon arbetsdag.
§ 12. Skifte
Förra året hade de bowling + middag. SAKS var med och sponsrade. Vi
preliminärbokar 25 April (fredag). Bowling på S2 ska SAKS stå för, maten
betalar vi själva.
§ 13. Diplomeringssittning
Hanna Ljung har bokat datum, 7e juni (lördag). Fått en offert, 560 per
kuvert.
Finns menyförlag som vi ska rösta om.
En bokningsbekräftelse som ordförande Alexander Högberg ska skriva på.
Felix Eriksson ska försöka fixa gyckel.
Hanna Ljung ska fixa en fotograf.
Biljettsläpp 1a april. Simon ska ta emot betalning + anmälningsmail.
Hanna ska höra med Filip(som hade posten förra året) om eventuellt
påslag på kuverten.
Man ska få ta med sig högst 3 gäster var.
Ska lägga upp en poll om alla meny-förslagen.
§ 14. Årsmöte
Allt gick bra, StuFF medverkade och tyckte mötet sköttes bra.
§ 15. Övriga frågor
Emma Olander frågar om tröjor.
Felix ska försöka fixa spons. StuFF vill vara med och ha loggan på armen.
Vi kan spara pengar om vi tar andra loggor tillsammans med StuFF.
§ 16. Nästa möte
Alexander Högberg återkommer.
§ 17. Mötet avslutas
Mötet avslutat.
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Vid protokollet
______________________
[Ludvig Wälimaa], sekreterare

Justeras
______________________

______________________

[Alex Högberg],mötesordförande

[Emma Olander], justeringsman
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