Dagordning 2017-02-13
Närvarande:
Alexander Bergström
Marie Amann
Gabriel Granström
Leila Mohammed
Fredrik Månsson
Karl Gladh
Eira Hansson
Josef Åström
Henrik Möller
Alma Brinkman
Jenny Areback
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N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1.

Formalia
Föredragare: Alexander Bergström
1. Mötets öppnande
Alexander Bergström förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att
2. Val av mötesordförande

utse Alexander Bergström till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Gabriel Granström till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

Malin Malmborg ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte

5. Fastställande av föredragningslista

6. Föregående protokoll

§ 2.

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag med
korrigeringar
Lägga föregående protokoll till
handlingarna

Diskussioner
1. Sektionsmöte 3
Styrelsen diskuterar lämpligt datum för sektionsmöte 3 samt om vad som ska lyftas
på mötet. Styrelsen beslutar att preliminärboka den 8 mars för sektionsmöte 3 och
styrelsemedlemmarna får i uppgift att läsa igenom reglementen och stadgar för att se
eventuella korrigeringar som bör lyftas vid kommande sektionsmöte.
2. Senior Advisory Board
Styrelsen diskuterar viktiga kvalitéer och egenskaper att beakta vid rekrytering av nya
SAB. Styrelsen beslutar att Alex ska göra en anonym omröstning för
styrelsemedlemmarna och sammanställning av resultatet ges på visionskvällen.
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3. Lunchmöten
Marie berättar att presidiet minus ordförande kommer besöka ett av utskottens
lunchmöte var i veckan. Ett rullande schemat över detta finns i drive:n.
4. Alla hjärtans dag
Marie berättar om att servera kaffe på alla hjärtans dag för att sprida kärlek till
sektionsmedlemmarna.
5. Projektmall
Gabriel presenterar projektmallen som presidiet har tagit fram. Mallen finns i drive:n
och rekommenderas att använda till alla projekt som styrelsen påbörjar.
6. Städning av Igloon
Styrelsen diskuterar städningen av Igloon och även inventering av förrådet. Styrelsen
beslutar att Karl organiserar och leder städningen av lokalen, preliminärt datum
26 februari.
7. Bal i Lund
Styrelsen diskuterar inbjudan till bal i Lund. Styrelsen beslutar att tacka nej till
inbjudan.
8. Finansunderutskottet
Styrelsen diskuterar finansutskottet och dess framtid. Mycket grundarbete kvarstår
innan fastställande, exempelvis utskottsnamn, mailadress. Styrelsen beslutar att
finansunderutskottet ska föra en öppen dialog med arbetsmarknadsutskottet
angående mailkontakt med företag.
§ 3.

Övriga frågor
1.

§ 4.

Avslutande formalia
Föredragare: Alexander Bergström
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2017.02.20 kl. 12.00 i Valvet

2. Mötets avslutande

Alexander Bergström förklarar mötet
avslutat
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