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Dagordning styrelsemöte SAKS
Datum:
Tid:
Plats:

2014-09-04
12.00–13.00
R18

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

§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Val av mötesordförande
Alexander Högberg
§ 3. Val av mötessekreterare
Fredrik Arvidsson
§ 4. Val av justeringsman
Emma Olander & Ludvig Wälimaa
§ 5. Mötets behöriga utlysanden
Ja
§ 6. Fastställande av dagordning
Okej
§ 7. Informationsrunda
Alexander: skrevet på avtal, 1 ny grej i sektionsavtalet; vi ska
utvärdera hur vi gör vårt jobb, 88ish medlemmar, kortläsare var mest
uppskattat under 0e-p,
Felix: några företag hört av mig, silverloo i jusek kanske.
Agnes: suntrip är i full gång,
Fredrik: mailkontakt från noteGoat och om traineedagen
Louise: halloween, se sedan
Emil: ska maila ettorna igen, informera om kurs och
studentråds -representater, möte den 15/9
Malin: amo-utbildning nästa vecka, ska börja på amo-projekt
Emma: instagramkonto, låna ut det varje vecka till studenter
på programmet som gör något kul, fler som vill köpa väskor
Hanna: fortsätta alumniporträtten
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§ 8. Utvärdering av Nolle-p
fler nolle-packet sålt än förväntat, HG strulade lite,
systemvetardagen uppskattad men dålig planering av hugo
boss
nolle p var bra
bra att styrelsen var med och träffade n0llan
§ 9. Halloweensittning
mailat flammat om 24 okt
bokningen blir bestämt när vi betalat 1’ ;måste bestämma TM
måste skicka in sittningunderlag 2 veckor innan, antal osv
§ 10. Studeranderepresentanter
Fredrik Arvidsson, med i IEI SSG-styrelse
Erik Eriksson, suppleant i IEI instutitionsstyrelse
§ 11. Reunion
nej, saks jobbar, inget datum, ingen planering
§ 12. Ansvariga för SAKS-rummet
Alexander fixar vaktlista
§ 13. Städning av SAKS-rummet
måste städas: sopa torka damma slänga soppor
sm städar nu, sen varje fredag
§ 14. Övriga frågor
några sugna på aktivitetsutskottet
fotografering av oss nästa möte, tröjor på
nyckel till louise
§ 15. Nästa möte
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§ 16. Mötet avslutas

Vid protokollet
______________________
Fredrik Arvidsson, sekreterare

Justeras
______________________

______________________

Emma Olander, justeringsman

Ludvig Wälimaa, justeringsman
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