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Karolina Vänglund väljs till justerare.

Dagordningen godkänns.

Lars-Åke förklarar hur kontakten med honom kommer ske, samt om sponsring för
events och diverse träffar. Viktigt med en deltagarlista för alla event och var pengar
ska gå.
Turen till Eda var inte synkat med schemat för kurserna förra året. Lars-Åke föreslår
att vi planerar bättre till nästa år.
Vid resor och events under skoltid, tas eget ansvar och att meddela föreläsaren
rekommenderas.
Lars-Åke föreslår en kontinuerlig verksamhet, så någonting händer varje vecka. Till
exempel app-utveckling, gästföreläsare, studiefika eller dylikt.
Det finns möjlighet för sponsring av att skicka personer från IT på event, t.ex.
Datatjej.










Matilda har arbetat med dagordningen och haft kontakt med UTN.
Adam Olevall har läst mail och haft en fotbollsträff med 15 personer.
Bawer har bestämt träff med Jacob.
Adam Wendelin har uppdaterat sig om overallerna.
Linnar bestämt träff med förra studierådsordförande Johan.
Erik har kollat datum för mini-TB
Andy har satt in sig i hemsidan och redigerat den.
Karolina har undersökt de gamla PR
Pouya har undersökt lokal för Semmelfesten
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Förslag om paintballevent. Adam Olevall undersöker saken.

Soffan behöver uppgraderas eftersom den har gått sönder. Skrubben behöver en
uppdatering med skärmar och även en rensning. Matilda tar ansvar för att införskaffa
soffan.

Den 11 februari är spikat för att fira skiftet. Förslag för Quentin Tarantino-tema. Det
antas.
8.
Mini-TB den 7:e kommer bli av hos Erik.








Foto för styrelsen närmar sig. Klädkod: kavaj med slackertröja under. Preliminärt
den 12:e eller 13:e februari. Matilda kollar med fotografen.
Styrelsen letar efter någon med kontrakt i Flogsta låghus för att få lokal för
Semmelfesten. Försöker få lokal till semmeldagen den 4:e mars.
Tider och info för individuella möten
Ett dokument i driven kommer läggas upp där man kan lägga upp tid man kan och
info om vad som behöver förberedas kommer läggas upp av Matilda.
Overaller: utdelning och invigning
Andy tar upp vad som gäller för affischer på anslagstavlan, samt diverse om
hemsidan.
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