torsdag 5 december 2013

Styrelseprotokoll 5/12-13!

!
Närvarande!
Ordförande - Emma Lemos!
Vice ordförande - Sofia Backman!
Kassör - Jakob Sennerby!
Studierådsordförande - Johan Carlquist!
PR-chef - Matilda Trodin!
Klubbmästare - Viktor Bostrand!

!

Val av justerare!
Jakob Sennerby väljs till justerade!

!
Godkännande av dagordning!
Godkänns!

!
Lägesrapport!
Sofia - Har inte gjort något särskilt!
Matilda - Har jobbat på julkort och keynote!
Jakob - Har hållit på med övrigt ekonomi!
Johan - Har hjälpt Jakob att handla till stormöte och kiosk!
Bosse - Har varit på klubbmästarråd, bland annat är det en kryssning planerad till våren.
Som det ser ut just nu så kommer inte att gå back på Daesquen.!
Emma - Har varit på FUM!

!
Musikhjälpen!
Emma har fått mail från Uppsalastudenters insamling till Musikhjälpen, de vill gärna att vi
hjälper till och samlar in pengar på något sätt. Vi kommer att ställa fram en bössa vid
kiosken där man kan skänka valfri summa. Bössan kommer stå i samband med kaffet då
det just nu är gratis vilket ger ett bättre incitament till att skänka till Musikhjälpen. Jakob
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ska kolla möjligheterna för att IT-sektionen sedan ska matcha eller dubbla den summan.
Matilda fixar ihop bössa/skål.!

!
FUM!
Under FUM var det bland annat val av talmanspresidie och poster i Techna mfl. LärNat
blev genomröstade för att bli en egen sektion, det måste dock röstas om igen.
Guldmedaljer delades ut till bland annat till intendenturen. !

!
Städning/handling!
Emma föreslår städning den 15:e, klockan 11:00!

!
Förslagslådan!
Oseriösa förslag till förslagslådan från Joakim Antus och mycket förslag under stormötet
(kolla stormötesprotokollet).!

!
Övrigt!
Johan vill att alla i styrelsen ska ha tillgång till förslagslådan, Emma godkänner. Vi
kommer att köpa en chokladkalender till skrubben.!

!
Mötet avslutas 12:50!

!
!
Vid protokollet:!

!

!

Ordförande: !

!

Justerare: !

Matilda Trodin!

!

!

Emma Lemos!

!

Jakob Sennerby
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