Protokoll 3
2013-04-03

Protokoll styrelsemöte SAKS
Datum:
Tid:
Plats:

2013-04-03
12.00–13.00
S15

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

§ 1. Mötet öppnas
Mötet öppnat.
§ 2. Val av mötesordförande
Alexander Högberg föreslogs och valdes.
§ 3. Val av mötessekreterare
Ludvig Wälimaa föreslogs och valdes.
§ 4. Val av justeringsman
Agnes Hedberg föreslogs och valdes.
§ 5. Adjungeringar
Inga adjungeringar
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen gick igenom av Alexander Högberg. Den godkändes.
§ 7. Mötets behöriga utlysanden
Alla fick reda på mötet i tid.

1 (4)

Protokoll 3
2013-04-03

§ 8. Informationsrunda
Felix Eriksson: Pratat med Cap Gemini och skickat iväg sponsförslag
(tröjor och väskor). Accepterar de förslaget kommer vi kunna sänka priset
på väskorna. Deadline 13e April för att Cap ska svara på förslaget.
Agnes Hedberg: Fortsatt arbete med Vårfesten.
Emil Nilsson: Varit på möte med StuFF. Gått igenom UB-projekt. Skrivit
enkät som tillhör projektet tillsammans med Amo.
Ludvig Wälimaa: Inget
Simon Hjertsäll: Inget
Fredrik Arvidsson: Uppdaterat hemsidan. Skrivit in de nya
medlemmarnars namn i schemat över saksrummmet. Har även lagt till
alla i styrelsen som admin i grupperna på facebook.
Malin Lindestreng: Varit på möte i tisdags. Jobbat med enkäten med UB.
Louise Roséen: Inget
Emma Olander: Håller på med väskor och tröjorna. Har mailkontakt med
företag och har fått kostnadsförslag som ska läggas fram i en senare
punkt.
Hanna Ljung: 560kr kommer det kosta för examensmiddagen.
Alexander Högberg: Gjort en kalender.
§ 9. Information från programledningen
Alexander Högberg har fått mail från Hugo Quisbert om att någon känner
sig mobbad i någon av årskurserna. Hugo vill ha en handlingsplan över
hur vi ska ta det vidare. Detta berör främst UB och AMO som får
uppdraget att ta fram en handlingsplan.
Vi har tänkt maila ut i årskurserna och ta upp detta.
§ 10. Uppföljning utbildning StuFF
De som var på utbildningen ska svara på en utvärderings enkät ang.
utbildningen och skicka till Alexander Högberg.
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§ 11. Väskor till SAKS
Det finns lite olika kostnadsförslag beroende på hur mycket spons-pengar
Felix Eriksson kan få in och hur många väskor vi väljer att beställa.
Emma Olander har tagit fram lite olika modeller på väskan. Den var svart
med en SAKS-logga i färg. Vi kom fram till att det ska stå
”Systemvetenskapliga programmet” på väskan.
§ 12. Kläder till styrelsen
Emma Olander har pratat med studenttryck och valt ut en hoodie-modell.
Den kostade 263kr – 15% som studenttryck sponsrar med. Felix Eriksson
tror att det kan bli runt 70kr per tryck per tröja.
Bestämde att vi ska köra samma modell och placering av tryck som förra
årets styrelse.
§ 13. Skifte
Alexander Högberg har pratat med förra årets ordförande om 26e April
som är en lördag.
Alexander Högberg tar på sig att boka bowlingbanor och restaurang.
§ 14. Övriga frågor
Hanna Ljung undrar om gyckel. Agnes ska hitta en lista på gycklare för att
skaffa gyckel till examensmiddagen. Det ska vara PK-gyckel.
Malin Lindestreng undrar om vi ska öppna SAKSrummet 2a Maj dagen
efter Valborg. Det ska vi inte.
§ 15. Nästa möte
Nästa möte kommer Alexander Högberg att utlysa på Facebook.
Preliminärt ha ett lunchmöte varje torsdag.
§ 16. Mötet avslutas
Mötet avslutat
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Vid protokollet
______________________
[Ludvig Wälimaa], sekreterare

Justeras
______________________

______________________

[Alex Högberg], mötesordförande

[Agnes Hedberg], justeringsman
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