Protokoll 14
2014-11-06

Protokoll styrelsemöte SAKS
Datum: 2014-11-06
Tid: 12.00–13.00
Plats: S-min
Närvarande: Alexander Högberg, Felix Eriksson, Emma Olander, Malin
Lindestreng, Louise Roséen, Agnes Hedberg

§ 1. Mötet öppnas
Öppnat!
§ 2. Val av mötesordförande
Alexander Högberg nominerades och valdes.
§ 3. Val av mötessekreterare
Felix Eriksson nominerades och valdes.
§ 4. Val av justeringsman
Agnes Hedberg nominerades och valdes.
§ 5. Mötets behöriga utlysanden
Alla fick reda på den i god tid.
§ 6. Adjungeringar
Inga adjungeringar
§ 7. Fastställande av dagordning
Godkänd.
§ 8. Informationsrunda
Agnes: Nolle-p reunion event kommit ut, över 90 deltagande.
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Julsittningsevent kommer ut 17 november.
Ovveinvigning gick bra. Träff nästa vecka för att gå igenom
ekonomi.

Suntrip: Studentlitteratur vet inte om dem vill sponsra längre.
Emil: Jobbar vidare på sitt UB projekt. Ska få tag i biljetter som pris
för deltagande i undersökning.
Var på ettornas kursutvärderingar, 10 personer där pga dagen efter
ovveinvigning.
Förrådet är inventerat av några i SM.
Emma: Väskorna beställda. Väntar på bekräftelse.
Malin: Varit på AMO-möte, inga nyheter.
Felix: Fakturerat Cap för väskspons.
Alexander: Inga nyheter. Förklarade den ekonomiska situtationen
för styrelsen och rapporterar att det ser bra ut enligt budget och att
den nuvarande balansen är 71000 SEK. Detta kommer dock sänkas
pga att flammansittningen inte är betald ännu. Sedan kommer
väskorna kosta oss ca 20000 SEK då sponsoravtalet från Cap
Gemini hjälper oss markant.
Lousie: Halloween sittning gick bra, inga klagomål från flamman.
Fakturan ej betald än.

§ 9. Fikavecka
V.47

!2
(X)

Protokoll 14
2014-11-06

Vi skapar ett evenemang på facebook och bjuder in sektionen för
att se hur många som är intresserade att komma på fikaveckan!
Därefter tar vi ställning hur mycket vi ska baka/köpa.
Måndag: Agnes, Hanna
Tisdag: Emma, Malin
Onsdag: Emil, Fredrik
Torsdag: Felix, Alex
Fredag: Louise

Felix ska ringa Linds bageri och kolla eventuell spons.
Budget: 2000 kr för hela veckan!
§ 10. Väskor
Är nu beställda och kommer levereras till våren.
§ 11. Övriga frågor
Inga.
§ 12. Nästa möte
14/11 -2014
§ 13. Mötet avslutas
Avslutat.

Vid protokollet
______________________
Felix Eriksson, sekreterare

Justeras
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______________________

______________________

Alexander Högberg, ordförande

Agnes Hedberg, justeringsman
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