Protokoll 4
2014-04-10

Protokoll styrelsemöte SAKS
Datum:
Tid:
Plats:

2014-04-10
12.00–13.00
S-min

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

§ 1. Mötet öppnas
Mötet öppnat
§ 2. Val av mötesordförande
Alexander Högberg valdes till ordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Ludvig Wälimaa valdes till sekreterare
§ 4. Val av justeringsman
Emma Olander valdes till justeringsman.
§ 5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
§ 6. Fastställande av dagordning
Alexander Högberg gick igenom dagordningen. Den godkändes och
fastställdes.
§ 7. Mötets behöriga utlysanden
Alla fick reda på mötet i tid.
§ 8. Informationsrunda
Fredrik Arvidsson: Lagt upp bilderna från fotograferingen på saksaren.
Agnes Hedberg: SM har skickat in grovplanering till Nolle-P.
Emma Olander: Inget

Emil Nilsson: Skickat ut enkät som hör till UB-projektet. Haft möte med
Julius i StuFF och haft möte med alla andra UB.
Malin Lindestreng: Skickat ut enkät som hör till UB-projektet. Möte med
Julius i StuFF om handlingsplanen kring mobbningen (se förra
mötesprotokollet 2014-04-03). Julius skulle se över deras handlingsplan
när den är klar.
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Ludvig Wälimaa: Kvitterat ut nycklar till Emil och Malin.
Felix Eriksson: Pratat med ett företag om eventuell reklam. Han har
skickat prisförslag till dem. Har även fått svar från Cap Gemini och de
hade inte råd att sponsra väskorna.
Alexander Högberg: Inget.
§ 9. Uppföljning information från programledningen
Handlingsplanen från UB och AMO beräknas vara preliminärt vara klar för
att skickas iväg på revidering hos Julius i StuFF på måndag nästa vecka.
§ 10. Väskor till SAKS
Emma Olander har inte gjort något mer i veckan.
Felix Eriksson kommer inte hinna få iväg mer sponsförslag till företag
innan beställning. Kommer skjuta på beställning av väskorna i och med
att vi inte fått in tillräckligt med spons. Målet är nu inte att fixa väskor till
hösten utan istället till våren och nästkommande höst. Detta gör det
lättare tidsmässigt för nästa styrelse att fixa spons och få fram ett bra pris
på väskor till deras nästa år.
§ 11. Kläder till styrelsen
Emma Olander ska skicka offerten till Felix Eriksson för att han ska söka
spons till styrelse-tröjorna.
Deadline sätts till att tröjorna ska finnas på plats inför nolle-p till hösten
2014.
§ 12. Överlämning nycklar
Ludvig Wälimaa har tagit emot nycklar från Andreas Karlsson och Maja
Gabrielsson och kvitterat ut nycklar till Emil Nilsson och Malin Lindestreng.
Louise Roséen och Alfred Jörgensson(SM-kassör) har sina nycklar kvar att
kvittera ut.
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§ 13. Övriga frågor
Styrelsen skulle eventuellt vilja ha en grillkväll med lekar under nolle-P.
Styrelsen bjuder på mat och folk har med sig egen dricka. Sen kör vi lite
roliga lekar. Vi vill visa att styrelsen inte är tråkiga för att locka folk att
söka styrelsen nästa år.
Alexander Högberg tycker vi ska vara med oftare fast inte lika länge.
Kanske hålla i någon station på stadsvandringen.
Alla i styrelsen ska fundera på lekar tills nästa möte.

§ 14. Nästa möte
Alexander Högberg återkommer med tid.
§ 15. Mötet avslutas
Mötet avslutat av Alexander Högberg

Vid protokollet
______________________
[Ludvig Wälimaa], sekreterare

Justeras
______________________

______________________

[Alex Högberg], mötesordförande

[Emma Olander], justeringsman
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