Protokoll 6
2014-05-08

Protokoll styrelsemöte SAKS
Datum:
Tid:
Plats:

2014-05-08
12.00–13.00
S-min

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

§ 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
Malin Lindestreng 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.
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§ 7. Informationsrunda
Fredrik Arvidsson: Inget nytt.
Simon Hjertsäll: Inget nytt.
Ludvig Wälimaa: Inget nytt.
Louise Roséen: Inget nytt.
Felix Eriksson: Inget nytt.
Malin Lindestreng: Börjat sammanställa enkäten tillsammans med Emil
Nilsson.
Emma Olander: Mailat lite med studenttryck och väntar på en offert.
Hanna Ljung: Håller på med avslutningssittningen. Mer om det i §10.
Alexander Högberg: Har haft kontakt med ELIN om hur de går tillväga
med sina väskor för sektionen.
Ska utvärdera LISAM med LISAM-gruppen för att se hur de kan göra det
bättre, inget datum är satt.
Har haft kontakt med Julius i StuFF om hur AMO och UB representeras i
styrelsen och vi sköter det på ett bra sätt enligt StuFF.
§ 8. Terminsrapport StuFF
Se bilaga Terminsrapport_vt14
§ 9. Beställning av kläder till styrelsen
Bordlades till nästa möte.
§ 10. Avslutningssittning
Fortfarande på jakt efter gyckel. Har hört med gamla PAmp. Eventuellt om
vi inte skulle få ihop tillräckligt med gyckel ska vi filma en videohälsning
från de flesta lärarna under året. Skulle också kunna ha ett quiz. Hugo
Quisbert ska även hålla tal.
Det saknas toastmasters, Alexander Högberg kan tänka sig vara.
Sånghäfte behövs skrivas ut, finns i dropboxen från halloweensittningen,
kan behöva göra justeringar.
Alla betalningar är inne, 1 person har dock glömt att märka sin betalning.
1 person har frågat om den kunde få fler biljetter, det beviljades.
I nuläget har är 18 biljetter sålda, vi måste preliminärt upp i runt 20
personer för att gå runt.
Vi ska försöka göra lite mer PR på facebook i form av ett event om
sittningen för att locka ännu fler 3or.
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§ 11. Handlingsplan till programledningen
Handlingsplanen har skickats in till programledningen och Hugo Quisbert
har tagit emot den.
Malin Lindestreng läste upp mailet de tänkt skicka ut för att informera om
studenters rättigheter när de gäller hur studenter behandlas av t.ex.
examinatorer, lärare och andra studenter.
De skulle gärna vilja presentera några exempel på rättigheter som vi
studenter har och mer konkreta exempel på vad reglerna säger.
Vi beslutar att vi ska hänvisa till ”lika villkor” på LIUs hemsida.
§ 12. Övriga frågor
Lekar under nolle-P.
Har tänkt gyckla för n0llan på schlongen i samband med att vi grillar. Emil
Nilsson spela gitarr?
Och ha en station på nolle-kampen – det 2 lagen får ballonger runt foten
och ska springa runt och försöka ta sönder det andra lagets ballonger för
att vinna.

§ 13. Nästa möte
2014-05-15 kl 12 lunchmöte.
§ 14. Mötet avslutas
Mötet avslutat.

Vid protokollet
______________________
[Ludvig Wälimaa], sekreterare

Justeras
______________________

______________________

[Alex Högberg], mötesordförande

[Malin Lindestreng], justeringsman
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