Protokoll 13
2014-10-23

Protokoll styrelsemöte SAKS
Datum:
Tid:
Plats:

2014-10-23
12.00–13.00
S-min

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

§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Val av mötesordförande
Alexander Högberg valdes till mötesordförande
§ 3. Val av mötessekreterare
Hanna Ljung valdes till mötessekreterare
§ 4. Val av justeringsman
Malin Lindestreng valdes till justeringsman
§ 5. Mötets behöriga utlysanden
Alla hade fått reda på mötet i tid
§ 6. Adjungeringar
Inga
§ 7. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns
§ 8. Informationsrunda
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Emil: Arbetat med sitt projekt. Tar även upp diskussion kring ettornas
första programmeringsdugga. Klagomål på att den varit för svår.
Vi diskuterar detta. Handledare har haft möte med Ivan (kursansvarig).
Ivan tyckte duggan låg för tidigt i kursen men var schemalagd så.
Handledarna fick se dugga och ansåg att denna var för svår. Tog upp
relevant kunskap, men svårformulerade frågor. Förslag om att
handledarna kan få se den innan studenterna ska göras. Ivan ska ta
åsikterna i åtanke, den dugga som varit är som den är. omduggan kan
påverkas. Om det är dålig resultat på omdugga pratar vi med Hugo. Ivan
tackade för input i alla fall. Hanterat programmeringen just nu i alla fall.

Louise: Har vari kontakt med flamman, allt ser bra ut inför sittningen, TM
fixar tempo och sånghäften. Pris till bästa utklädnad? TM får utse vinnaren
dvs. Eddie och Thea. Louise hjälper till och sköter kontakten med gyckel.
Sittningen börjar 18.30. Ändrat i eventet.
Hanna – Ett porträtt på g, Maria Bladh. I övrigt väntar på svar från andra
alumner som fått frågorna.
Fredrik – lagt upp porträtt på styrelsen på hemsidan.
Emma – håller på med väskor, har förslag på design, ny offert då vi gjort
om loggor. Men tar upp mer om detta under nedanstående punkt om
väskor. Håller även på att fomulera småfrågor om oss i styrelsen som ska
läggas upp på Instagram med ett porträtt.
Malin – Var på AMO-möte förra veckan. Det framkom då information om
teknatbibblan ska stängas ner och flytta till humsam. Ev. om de river origo
så ska de bygga ett där. Skolan går back på biblioteken så de ska stänga
en timme tidigare.
Kolla upp förbandslådor i saksrummet.
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I övrigt ska Malin gå en kvällsvandring, valla till skolan. Irrblosset och
campus, Vallaskogen, för att kolla belysning och liknande.
Malin har fått sitt Projekt godkänd, ska göra olika case. Osäker på när
man ska ha det. Det utförs genom att man är två och två, 3 case, bästa
lösning får 2 förköp till ett event.
Ev. ha föreläsning med lika villkor eller studenthälsan.
Agnes – Ovveinvigning nästa vecka, det ser bra ut. Sista betalningsdag
idag. Suntrip går bra, allt är bokat som ska bokas, även artist. Det rullar
på annars, ligger i mellanläge, långt kvar till julfest. Nolle-P reunion är
nästa.
Felix – Mail från Accenture, ska betala 500 kr spons, problem med
betalning, men kan inte betala till pg, men de måste de lösa. Deras ansvar
att lösa. Faktureringsuppgifter från Capgemini. Väntar på svar om var
logga hamnar angående väskor. Ska dubbelkolla med kassör Simon om
Jusek har betalat sin sponsdel.
Alexander – inte gjort något speciellt, tar upp det på nästa punkt.

§ 9. Diskussion om utskottsförslag
Alexander har pratat med stuff. Vi har för hårda stadgar, så man kan inte
bara starta ett utskott. Angående blivande tjejprojekt/utskott, Sussie. Ett
medlemsmöte måste in efter årsmötet där allting ska fastställas. Men fram
tills detta kan man göra en temporär arbetsgrupp och de krävs bara ett
beslut här inne av oss och det godkänner vi nu här på mötet.
Behövs inget inväljande, vi kan godkänna det. Detta sker fram tills detta
skrivs in i stadga. Tanken är då att Astrid blir tillförordnad ordförande och
Thea blir ansvarig för ekonomin.
Tanken är att det sedan ska vara ett utskott på samma sätt som SM.
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Inte ge ut pengar som till SM, utan vi skriver med det men att de får fråga
för varje lån. Alexander kontaktar Astrid om det vi kommit överrens om.
För att sedan kunna bli ett utskott krävs ett förslag på en stadgeändring
på årsmötet som den nya styrelsen kommer hantera och sedan på ett
medlemsmöte efter det så kan stadgarna väljas in
§ 10. Väskor
Emma visar bild på senaste förslag på färg och design på väskan. Hur vill
vi ha designen? Allt kommer vara broderat.
Mailat Hugo om spons, de håller på med budget, väntar på svar. Emma
påminner. Stuff, har bytt på sponsavtal. Emma får en eskmail som ska
fyllas i och skickas till Stuff. Då får vi 1500 kr från dem till väskorna som
spons. Felix ska kolla så att Capgemini är nöjda med placering av logga
osv. att dess krav angående mått är uppfyllda. Emma och Felix tar det
vidare. Felix med capgemini och Emma med beställning av väskorna.
100 väskor ska beställas. Kan betalas 30 dagar efter att vi fått dem.
§ 11. Förslagsbrevlåda
Felix fixar brevlåda. Skriver ut i saksgruppen och sätter upp utanför
Saksrummet. Instagramma bild på lådan för att sprida att vi skaffat en.
§ 12. AMO-projekt Pulen
Alexander meddelar att Pulen har fått klagomål på högljudd nivå och
grupparbeten som skett där. De kommer uppdatera regler för Pulen.
Förslag till att förbättra. Alexander skriver om att de är nya regler i Pulen.

Bland annat ska de regler innehålla, att man bör tänka på volym, boka
grupprum om de kan, inte ta upp platser med egna laptops.
§ 13. Övriga frågor
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Agnes - vad gäller när vi ska jobba på Reunion? Vad ingår att vi ska göra
och vad ska SM själva göra? SM fixar mat så att det finns och SAKS står
sedan för inmatning av alkohol samt räknande av kassa.

§ 14. Nästa möte
6 november – kl.12-13

§ 15. Mötet avslutas

Vid protokollet
______________________
Hanna Ljung, sekreterare

Justeras
______________________

______________________

Alexander Högberg, mötesordförande

Emma Olander, justeringsman
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