Protokoll 7
2014-05-22

Protokoll styrelsemöte SAKS
Datum:
Tid:
Plats:

2014-05-22
12.00–13.00
S-min

Närvarande: Alexander Högberg, Simon Hjertsäll, Ludvig Wälimaa, Felix
Eriksson, Fredrik Arvidsson, Emma Olander, Hanna Ljung, 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
Emma Olander 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.
Felix Eriksson: Sålt affishiering och håller på att jaga IKEA som ny
sponsor. Har även mailat andra företag om reklamplatser.
Malin Lindestreng: Har varit på sista AMO-mötet.
Emma Olander: Tröjorna är beställda.
Hanna Ljung: Har fått in alla anmälningar till avslutningssittningen. Blir
57st totalt varav 21 elever. Har fixat en fotograf men skulle behöva låna
en kamera. Haft kontakt med några lärare som kan tänka sig ställa upp på
en hälsning. Bl.a Hans och matteläraren.
Alexander Högberg: Var på sektmöte i måndags. De pratade om Sture
som är medlemsregistret. De pratade även om kortterminaler till nolle-p
för försäljning av nolle-paketet. Det var inte mycket som rörde vår
sektion.
§ 8. Kläder till styrelsen
Kläderna är beställda. Kostnaden kommer ligga på runt 5300kr exkl
moms. Den spons som kommer att infinna sig är 15% från Studenttryck,
500kr från StuFF och övrig spons som inkommit från året skall belasta
dessa kostnaden för dessa tröjor.
§ 9. Avslutningssittning
Har fått in alla anmälningar till avslutningssittningen. Blir 57st totalt varav
21 elever. Har fixat en fotograf men skulle behöva låna en kamera. Haft
kontakt med några lärare som kan tänka sig ställa upp på en hälsning.
Bl.a Hans och matteläraren. Vi kommer även att betala fotografen 500kr
för sitt jobb.
§ 10. Rapport från AMO och UB
Malin har sammanställt den feedback man har fått från klasserna om
klassammanhållningen. Generellt sätt trivs alla i sina klasser. Det önskas
dock fler aktiviteter, fler pubkvällar men även icke-alkohol relaterat.
Filmkvällar i gasquen, grillkvällar med lekar osv.
Hel sammanställningen finns som en bilaga på dropboxen.
§ 11. Övriga frågor
Fundera på vad vi ska ha för frågor på stadsvandringen.
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§ 12. Nästa möte
Vi tar preliminärt sommarlov. Skulle vi behöva något möte till kommer
Alexander att höra av sig.
§ 13. Mötet avslutas
Mötet avslutat

Vid protokollet
______________________
[Ludvig Wälimaa], sekreterare

Justeras
______________________

______________________

[Alex Högberg], mötesordförande

[Emma Olander], justeringsman
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