Protokoll 9
2014-09-11

Protokoll styrelsemöte SAKS
Datum:
Tid:
Plats:

2014-09-11
12.00–13.00
S-min

Närvarande: Alexander Högberg, Ludvig Wälimaa(skype), Felix Eriksson,
Fredrik Arvidsson, Emma Olander, Hanna Ljung, Malin Lindestreng, Louise
Roséen, Emil Nilsson

§ 1. Mötet öppnas
Mötet öppnades
§ 2. Val av mötesordförande
Alexander Högberg valdes som mötesordförande
§ 3. Val av mötessekreterare
Fredrik Arvidsson valdes som mötessekreterare
§ 4. Val av justeringsman
Emil Nilsson valdes till justeringsman
§ 5. Mötets behöriga utlysanden
Alla hade fått reda på mötet i tid
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 7. Informationsrunda
Alexander: Inget nytt, sekt-möte på måndag 15/9
Felix: Pratade med NoteGoat angående annonsering. Inget vi vill vara
delaktiga i att förmedla föreläsningsanteckningar då vi på programmet
inte har så många föreläsningar per kurs. Pratat med accenture angående
sponsoravtal
Fredrik: Ska lägga upp annons om trainee-dagen
Hanna: inget nytt
Malin: Amo-utbildning ikväll 11/9
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Emma: inget nytt
Agnes: Julsittning är 12 december på HG - reunion förslag 31/10 eller
14/11 - overallsinvigning när vi kan - planerat året vad SM ska göra
Louise: kanske se på om vi ska anordna något för tjejerna på
programmet, ta fram förslag
Emil: skickat ut om representanter och arbetat på mailet som ska ut till
1orna om bla kursutvärderingar, ska på möte på måndag
§ 8. Halloweensittning
Simon har
bestämma
börja sälja
TM’s under
göras/hur,

betalat depositionen, så bokningen är klar, vi får antagligen
menyn för vi är stora sällskapet, försöker/ska boka gyckel,
biljetter den 26/9, fixa facebook-event och trycka affischer,
sittningen: en 1a och en 2a, ge TM underlag för vad som ska

§ 9. Studeranderepresentanter
Emil skickat ut på facebook, svalt intresse, ska gå till klassen nästa vecka,
kollat upp 3an förra fåret: Andreas och Ludde, Elin och Cornelius, skriver
upp Alexander och Felix i år.
§ 10. Reunion
reunion förslag 31/10 eller 14/11
§ 11. Gruppfoto
Ta nu på/efter mötet
§ 12. Övriga frågor
Skicka ut intressekoll om väskor till programmet och se om några av de
nya är intresserade eller om vi skall vänta med beställning till nästa nollep.
§ 13. Nästa möte
23/9 kl 12-13
§ 14. Mötet avslutas
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Vid protokollet
______________________
Fredrik Arvidsson, sekreterare

Justeras
______________________

______________________

Alexander Högberg, mötesordförande

Emil Nilsson, justeringsman
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