Protokoll 5
2014-04-24

Protokoll styrelsemöte SAKS
Datum:
Tid:
Plats:

2014-04-24
12.00–13.00
S-min

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

§ 1. Mötet öppnas
Mötet öppnat
§ 2. Val av mötesordförande
Alexander Högberg nominerades och valdes.
§ 3. Val av mötessekreterare
Ludvig Wälimaa nominerades och valdes.
§ 4. Val av justeringsman
Simon Hjertsäll nominerades och valdes.
§ 5. Mötets behöriga utlysanden
Alla fick reda på mötet i tid.
§ 6. Fastställande av dagordning
Alexander Högberg gick igenom dagordningen och den godkändes.
§ 7. Informationsrunda
Fredrik ArvidssonInget nytt.
Simon Hjertsäll: Inget nytt.
Ludvig Wälimaa: Inget nytt.
Agnes Hedberg: Preliminärt biljettsläpp till Vårfesten vecka 20. 13-20maj.
Felix Eriksson: Inget nytt.
Malin Lindestreng: Jobbat med handlingsplanen tillsammans med Emil
Nilsson
Emma Olander: Inget nytt.

Hanna Ljung: Skickat ut inbjudningar och gjort event på facebook för
alumnimiddagen
Emil Nilsson: Jobbat med handlingsplanen tillsammans med Malin
Lindestreng
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§ 8. Marknadsföring på Nolle-p
Alexander Högberg har haft möte med Generalen i SM 14/15 och de hade
lite tider när styrelsen kunde komma och hänga med n0llan under nolle-p.
Alternativen på tider under n0lle-p:
• Stadsvandringen (ha en station t.ex.).
• N0lle-kampen (istället för PlaySation) så skulle vi kunna hålla i en
gren.
• Schlongen. Fast vi skulle vilja göra något annat än bara grilla.
Alternativ på aktiviteter:
• Grill och lekar
• Vi skulle kunna ha roliga frågor om styrelsemedlemmarna som Alex
Högberg har presenterat 1a dagen i sin powerpoint för att se om de
kommer ihåg något om oss.
• Någon tävling där man vinner kursmaterial till de första 2 kurserna.
(ITL och Matte diskret)
§ 9. Skifte
Vi blir 16-17st till bowling + 2-rättersmiddag på S2.
Priset: 200kr och överförs till styrelsens PG-konto.
§ 10. Avslutningssittning
Hanna Ljung har hört av sig till festerier ang. gyckel men de flesta är inte
kvar i Linköping när sittningen ska hållas (7e juni).
Hon och Filip Johansson(gamla alumiansvarig) har heller inte lyckats få
tag i några toastmasters.
Hanna Ljung har också skickat ut inbjudningarna till studenterna i 3an och
Simon Hjertsäll ska hålla koll på kontot när betalningarna kommer in.
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§ 11. Handlingsplan till programledningen
Se bilaga. Handlingsplan_mobbing.pdf.
Malin Lindestreng och Emil Nilsson gick igenom bilagan och berättade att
de försökt hålla den väldigt generell. Den kommer att publiceras på
styrelsens dropbox efter godkännande från Julius i StuFF.
Malin och Emil ska skicka ut ett mail i alla årskurserna för att
uppmärksamma alla om att det förekommit mobbning och att vi i
styrelsen arbetat med situationen.
Alexander Högberg ska skicka den färdiga bilagan till Hugo Quisbert.
§ 12. Övriga frågor
§ 13. Nästa möte
8e Maj på lunchen.
§ 14. Mötet avslutas
Mötet avslutat

Vid protokollet
______________________
[Ludvig Wälimaa], sekreterare

Justeras
______________________

______________________

[Alex Högberg], mötesordförande

[Simon Hjertsäll], justeringsman
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