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Styrelsemöte	  
Dagordning	  
Rum:	  IG10	  
2013/05/29	  kl	  08-‐10	  

1. Mötet	  öppnas	  
2. Godkännande	  av	  dagordningen	  
3. Val	  av	  justerare	  	  

Mötet	  väljer	  Sandra	  Amrén	  till	  justerare	  
4. Inlägg	  av	  övriga	  frågor	  	  

Tröjor	  till	  styrelsen	  läggs	  in	  under	  punkt	  10	  
5. Fastställande	  av	  dagordningen	  

Mötet	  godkänner	  dagordningen	  
6. Minutrundan	  	  

Sandra:	  Gör	  om	  maillistan	  för	  pulsmedlemmar	  
Jessica:	  Varit	  på	  ett	  av	  två	  AMO-‐möten,	  haft	  två	  NLU-‐möten,	  varit	  på	  baljans	  
årsmöte,	  varit	  på	  juridikföreläsning,	  AMO-‐projektet	  är	  klart	  och	  diplomeringen	  
av	  grön	  sektion	  är	  också	  klar.	  
Lisa:	  Projektet	  är	  genomfört	  och	  det	  gick	  jättebra.	  Börja	  planera	  inför	  tutopian	  i	  
affärsjuridiken	  samt	  ekonomin.	  Börjat	  skriva	  på	  sitt	  testamente	  för	  att	  få	  det	  
mesta	  klart	  till	  i	  höst.	  
Niklas:	  Varit	  på	  programråd,	  SEKT-‐möte,	  telefonmöten	  med	  olika	  företag,	  hämtat	  
muggarna	  som	  ska	  bli	  gåvor	  för	  exempelvis	  gästföreläsare	  etc.	  Avtal	  med	  vision	  
är	  klart.	  
Alex:	  Haft	  kontakt	  med	  kogvets	  ansvarig	  för	  sektionsrummet.	  Ett	  nytt	  
förvaringsskåp	  ska	  komma	  dit	  samt	  att	  vi	  ska	  försöka	  ta	  reda	  på	  hur	  vi	  byter	  kod	  
på	  dörren	  till	  sektionsrummet.	  
Filip:	  Haft	  möten	  med	  alla	  arbetsgrupper	  och	  de	  jobbar	  på	  jättebra.	  

7. Avbockning	  åtgärdslista	  
Alex:	  Skriva	  en	  gemensam	  autosvar	  –	  kind	  of	  glömt	  bort!	  Görs	  idag.	  
Filip:	  check	  
Anna:	  frågetecken?	  	  

8. Nominering	  till	  HR-‐dagen	  
Styrelsen	  väljer	  in	  Martina	  Kraff	  till	  HR-‐dagen	  

9. BVG	  
Filip	  har	  tyvärr	  inte	  kunnat	  ha	  ett	  möte	  med	  BVG-‐representanten	  än	  men	  väntar	  
på	  svar.	  

10. Avtal	  med	  StuFF	  rörande	  nolle-‐P	  
Är	  påskrivet	  och	  klart.	  
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11. Kommunikation	  inför	  aktiviteter	  

Informationspunkt	  (på	  gång	  inom	  puls)	  på	  varje	  dagordning	  där	  vi	  går	  igenom	  
vad	  som	  är	  på	  gång	  inom	  sektionen.	  Utskottsordförandena	  samlar	  in	  information	  
från	  sina	  arbetsgrupper	  och	  återkopplar	  till	  styrelsen	  om	  när	  aktiviteter	  är	  
planerade	  etc.	  	  

12. Tröjor	  
Inväntar	  svar	  från	  Anna	  och	  Angelica	  på	  vad	  de	  vill.	  

13. Rekryteringsverktyg	  
Styrelsen	  planerar	  att	  två	  utbildningar	  ska	  ges	  till	  studenterna	  under	  hösten	  från	  
två	  företag.	  Det	  första	  utbildningstillfället	  planeras	  in	  i	  sept/okt	  och	  det	  andra	  
under	  november.	  	  

14. Planera	  avslutning	  med	  PULS	  7/6	  
Grillplatsen	  vid	  märkesbacken	  är	  bokad.	  PULS	  bjuder	  på	  en	  mat/pulsmedlem,	  
dricka	  får	  man	  ta	  med	  sig	  själv.	  	  
Aktivitet:	  Kubb,	  brännboll,	  boule	  
Hamburgare:	  
Köpa	  in:	  Kol,	  tändvätska,	  hamburgare,	  bröd,	  tomat,	  gurka,	  lök,	  dressing,	  ketchup,	  
senap,	  kaffefilter,	  läsk	  
Påminnelse	  ska	  ut	  i	  eventet	  på	  fredag	  31/5	  
Jessica,	  Anna	  och	  Angelica	  riggar.	  

15. Åtgärdslista	  	  
Alex:	  Autosvar.	  
Sandra:	  Kolla	  om	  hon	  har	  bil	  och	  kan	  handla	  mat.	  	  
Lisa:	  laddar	  stereon	  till	  avslutningen.	  
Niklas	  beställer	  tröjor	  

16. Nästa	  möte	  	  
17. Mötet	  avslutas	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


