Protokoll 10
2014-09-23

Protokoll styrelsemöte SAKS
Datum:
Tid:
Plats:

2014-09-23
12.00–13.00
S-min

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

§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Val av mötesordförande
Alexander Högberg nominerades och valdes
§ 3. Val av mötessekreterare
Fredrik Arvidsson nominerades och valdes
§ 4. Val av justeringsman
Hanna Ljung nominerades och valdes
§ 5. Mötets behöriga utlysanden
Alla fick reda på mötet i tid
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställd
§ 7. Informationsrunda
Felix: fakturerat aggico för spons angående mailutskick, pratat med jusek
- dom vill vara med i nolle-p i deras paket, men vi lämnar det till nästa
SM, pratat med accenture angående kommande spons
Louise: Fått mail från flamman, deposition är inne och Sskål och Reflex
som gyckel, bokat två gyckel till sittningen och en TM (Eddie i SM) många tjejer i ettan som ska på maggio den kvällen, så kan bli svårt att
få en kvinnlig etta som TM.
Pris: 50kr skillnad, 300kr för medlem och 350kr för ickemedlem. Gratis för
TM.
Event och PR kommer börja på fredag 26/9 och vi kommer sälja biljetter
från och med måndag 29/9.
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Agnes: haft sm-möte, kommer boka nollep reunion den 14/11, mitt upp i
planeringar/suntrip
Hanna: inget speciellt, ska börja göra nya alumniporträtt
Malin: varit på amo-utbildning
Emma: inget speciellt
Emil: UB-möte med nya Dennis, kollat med ettor om kurs och
programrådsrepresentanter, ska börja på UB-projekt: funderar på fråga
studenter om föreläsningar; förväntningar, hur de kan förbättras osv..
Fredrik: inget speciellt, lagt upp lite annonser
Alexander: varit på sekt-möte, öppnat en doktorand-sektion; som ska
bete sig som alla andra sektioner.
§ 8. Väskor
Väntar på spons - från Capgemini främst, som huvudsponsor.
blir det ja: beställa in väskor
blir det nej: beställa in efter intresse från sektionen
§ 9. Arbetsmiljö hos nya elever
Malin berättar lite, varit lite oroligt och opassande kommentarer bland
ettan - tagits upp med program-ledningen. Kommer bli ett möte i
eftermiddag, får se hur vi går vidare efter det.
§ 10. Reunion
14/11 bokat, SAKS jobbar inklusive räkna kassa och ordna med alkohol,
SM fixar mat.
§ 11. Fikavecka
I enlighet med verksamhetsplan skall vi detta år igen ha en vecka där det
varje dag finns gratis fika till våra medlemmar i SAKS-rummet.
Fikaveckan kommer gå av stapeln 17-21 november.
Dela upp oss 2 o 2 för att baka. Vill man inte baka så får man köpa kakor
och lämna kvittopapper till kassören.
§ 12. Förening/Utskott för tjejerna på programmet
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Tjejer i ettan har gjort en FB-grupp för alla tjejer, en är väldigt driven,
göra aktiviteter och så.. Egen förening? Utskott i saks? Får komma och
pitcha sitt utskott för styrelsen.

§ 13. Övriga frågor
V har stängt SAKS-rummet imorgon, onsdag pga tackfest.
§ 14. Nästa möte
Nästa torsdag: 2/10 kl 12-13
§ 15. Mötet avslutas

Vid protokollet
______________________
Fredrik Arvidsson, sekreterare

Justeras
______________________

______________________

Alexander Högberg, mötesordförande

Hanna Ljung, justeringsman
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