Minnesanteckningar 2018-04-23
Närvarande:
Jesper Jolma
Jon Peterson
Eira Hansson
Frida Bergström
Alexander Jenhall
Per Lambrecht
Oliver Eriksson
Adam Nyström
Eric Danielsson
Matilda Lidén
Martin Lantz
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N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1.

Formalia
Föredragare: Jesper Jolma
1. Mötets öppnande
Jesper Jolma förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

§ 2.

2. Val av mötesordförande

utse Jesper Jolma till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Eira Hansson till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

XXX och XXX ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte

5. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

6. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

Diskussioner

1. Info från OrdFrad
Jesper informerar om mötet med övriga sektionsordföranden och TKL. Han berättar om det nya
sektionshuset där det som är kvar att signera avtalet samt sammanfatta en kravspecifikation.
Förhoppningsvis är detta klart innan sommaren. STUK:s VD har valt att sluta och TKL har ny
tillsatt en styrelseordförande samt ställföreträdande VD.
2. Sektionsmöte 4
Styrelsen diskuterar kring sektionsmöte 4. Det kommer bjudas på tacos till alla. Det planeras att
ses vid 17:00.
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3. Överlämning
Styrelsen bokar in datum för överlämningsdagar och helger för att lämna över allt till de nya. Det
diskuteras kring hur viktig överlämningen är och att alla bör närvara på så många pass som
möjligt.
4. Phösarhäng
Jon, Oliver, Per och Alexander kan närvara. Syftet med mötet är att lära känna varandra och
diskutera styrelsens roll under Nolle-P. Även flera från nya styrelsen ska närvara om de kan.
5. Utklädnad till Dodgeballen
Styrelsen diskuterar ut klädnader till Dodgeballen. Beslutet är hemligstämplat.
§ 3.

Övriga frågor

1. I-mys
Martin ansvarar för I-mys på fredag.
2. Komma sent till sektionsmötet
Det är okej för medlemmar att komma sent till mötet om man justerar röstlängden.
3. Enkäter
Enkäten angående hur man har trivts i sitt engagemang under året kommer läggas upp av Jon
och ska skickas ut till alla engagerade medlemmar.
§ 4.

Avslutande formalia
Föredragare: Jesper Jolma
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2018.04.30 kl. 12.00 i Kåridoren

1. Mötets avslutande

Jesper Jolma förklarar mötet
avslutat
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