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Styrelsemöte	  
Dagordning	  2013-‐10-‐15	  
Rum:	  Finken	  
Närvarandra:	  Sandra	  Amrén,	  Lisa	  Hartikainen,	  Anna	  
Brorström,	  Filip	  Nyström,	  Niklas	  Kühnemann,	  Angelica	  
Louropoulos,	  Alexandra	  Berg	  
kl	  17.00-‐20.00	  

1. Mötet	  öppnas	  
2. Godkännande	  av	  dagordningen	  

Mötet	  godkänner	  dagordningen	  med	  paus	  18.00	  respektive	  19.00	  
3. Val	  av	  justerare	  	  

Mötet	  väljer	  Angelica	  Louropoulos	  till	  justerare	  
4. Inlägg	  av	  övriga	  frågor	  	  
5. Fastställande	  av	  dagordningen	  

Mötet	  fastställer	  dagordningen.	  
6. Minutrundan	  	  

Anna:	  HR-‐dagen,	  programråd,	  kollat	  stadgar	  +	  policy,	  stöd	  till	  valberedningen.	  
Niklas:	  Mailat	  med	  sponsorer	  samt	  satt	  ett	  datum	  med	  Assesio	  för	  utbildning,	  haft	  möte	  
med	  Academic	  Work,	  
Filip:	  Städat	  förrådet.	  
Jessica:	  Skrivit	  projektplan	  för	  AMO,	  varit	  på	  Grön	  sektionsmöte,	  varit	  på	  HR-‐dagen	  och	  
hjälp	  arrangörerna	  med	  diverse,	  tagit	  ett	  foto	  till	  sektionsrummet	  
Angelica:	  Bokfört,	  förberett	  ekonomisk	  genomgång,	  haft	  möte	  med	  Stina	  och	  Joakim	  för	  
tackfesten	  för	  nolle-‐P,	  även	  pratat	  med	  HR-‐dagen	  och	  ska	  bokföra	  samt	  banka	  deras	  
pengar.	  	  
Alex:	  Skickat	  ut	  månadsmail,	  fyllt	  i	  p-‐riksregister,	  förberett	  infomail	  till	  höstmötet.	  
Sandra:	  Gröna	  veckan,	  samlat	  in	  halvårsrapporten	  från	  PSS,	  kopplat	  mailadresser,	  tänkt	  
på	  överlämningssaker,	  pratat	  om	  att	  boka	  in	  möte	  för	  puben,	  börjat	  kolla	  på	  mallar	  till	  
överlämningen	  för	  mailadresser	  som	  ska	  kopplas,	  lämnat	  fotokatalogen	  för	  Danne.	  
Lisa:	  Varit	  på	  programråd,	  haft	  möte	  med	  mastersstudenterna,	  förberett	  för	  kommande	  
möten,	  varit	  på	  StuFF-‐möte	  med	  de	  andra	  sektionerna.	  	  

7. Ekonomisk	  genomgång	  av	  ekonomiansvarig	  
8. Genomgång	  av	  överlämningsdokument	  
9. Översiktlig	  planering	  av	  höstmöte	  

Inför	  höstmötet	  12/11	  skall	  Alex,	  Anna,	  Lisa	  och	  Niklas	  ordna	  mat,	  dricka,	  kaffe,	  fika,	  
ordförande,	  städa,	  roll-‐up,	  PP,	  kallelse	  skickas	  ut	  29/10,	  	  
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10. Översiktlig	  planering	  av	  PULS-‐pub	  
Tema,	  bekräfta	  bokning,	  underhållning,	  mat,	  dricka,	  dekor,	  dryckesbeställning,	  ljud/ljus	  
från	  forte,	  projektor,	  duk,	  mac-‐konverterare,	  prislistor.	  
16.00	  presentation	  av	  arbetsgrupperna.	  	  
17.00	  öppnar	  puben	  

11. Genomgång	  av	  policy	  och	  stadgar	  
12. Omstrukturering/nya	  poster	  i	  styrelsen	  

Bordläggs	  till	  nytt	  möte	  som	  endast	  kommer	  att	  handla	  om	  poster	  och	  omstrukturering!	  
13. Informationsrutiner	  

Informationsrutinerna	  borde	  ses	  över	  till	  kommande	  år	  då	  det	  varit	  lite	  si	  sådär	  från	  alla	  
arbetsgruppers	  sida	  (inkl.	  styrelsen)	  med	  att	  gå	  ut	  i	  alla	  klasser	  och	  informera	  om	  
evenemang.	  	  

14. Äskning	  tackfesten	  
Finns	  fortfarande	  frågetecken	  kring	  budget	  som	  Angelica	  kommer	  att	  diskutera	  med	  
ansvariga	  för	  tackfesten.	  	  

15. Miljöidé	  
Bordläggs	  till	  nästa	  möte	  

16. Samarbetsavtal	  sektionsrummet	  
Bordläggs	  till	  nästa	  möte	  

17. Avbockning	  åtgärdslista	  
18. Åtgärdslista	  	  

Sandra	  och	  Anna	  sammanställer	  ett	  dokument	  för	  tips	  till	  nästa	  styrelse	  vad	  gäller	  
information	  senast	  8/11.	  	  
Alex:	  maila	  ut	  samarbetsavtal	  för	  kogvet	  till	  övriga	  styrelsen.	  

19. Nästa	  möte	  	  
22/10	  klockan	  8.15	  –	  10.00	  

20. Mötet	  avslutas	  	  
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