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§1

17-02-15

Öppnande
Mötet öppnas av styrelseordförande Kristofer Löfvenberg
Närvarande
Linus Calles
Kristofer Löfvenberg
Victor Wetterlind
Philip Isberg
Douglas Karlsson
Lovisa Svensson
Amanda Svensson

§2

Sekreterare
Linus Calles

§3

Protokolljusterare
Lovisa väljs till protokolljusterare.

§4

Föredragningslista
Föredragningslistan godkännes med följande ändringar/tillägg i
föredragningslistan

§5

Protokoll
5.1

Föreningsstyrelse, protokoll nr 14, bilaga (tidigare utskickad)
Det föregående mötesprotokollet har lästs igenom och justerats av
protokolljusterare samt ordförande.

§6

Uppföljning
6.1

Köp och sälj
Vi frågar om vanja vill göra det. En google docs som är länkat på facebook.
Vanja eller linus, lägg upp kursvis. Sätta länken i fb beskrivningen.

6.2

Signum
Vill ha alla föreningars namn för att trycka vipkort. Vår föreningslogga ska va
med också. Namnen på aktiva studenter ska skickas in! Jag tar reda på alla
aktiva medlemmar. Rehnberg och amanda.
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6.3

§7

17-02-15

IN-dagen
Styrelsen har ringt runt och de flesta väntar på svar efter att ha skickat ut mer
information.

Information
7.1

Ordföranden informerar, muntlig rapport
Årets nollning har till största del fått positiv feedback från både kår, KBAB och
studenter.
Under hösten och våren kommer studentkåren att erbjuda
styrelseutbildningar! Mer information kommer inom kort.
I syfte att se till att universitetets alla föreningar sköter sig, begär kåren in
årsmötesprotokoll, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse samt
ekonomiberättelse. Ordförande ansvarar att dokumenten tillfaller kåren.
Universitetet ska rekrytera en ny rektor inom kort och ser gärna att studenter
engagerar sig i rekryteringsprocessen.

7.2

Utskotten informerar, muntlig rapport
Information från utbildningsutskottet
Information från PR-utskottet
Ingen ny information
Information från webbansvarig
Ingen ny information
Information från ekonomiansvarig
Pengarna har kommit in för skadestånd(taxi).
Information från socialansvarig
Under generalträffen, där det reflekterade kring nollningen, kom man fram till
att samarbetet hade förbättrats mot tidigare år. Generalträffen tros vara en
starkt bidragande faktor till förbättringen, då den förde föreningarnas
representanter närmare varandra. Det framkom även att en del föreningar
hade problem med att faddrar som inte hade något ansvar gjorde lite som de
ville. En lösning skulle kunna vara att fördela ut ansvaret under nollningen
jämnare.

§8

Beslutsärenden
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§9

17-02-15

Diskussionsärenden
9.1

Höstaktiviteter
Styrelsen har som ambition att ordna en sittning innan juluppehållet!
Socialansvarig undersöker om caps är tillgängligt för byxpåtagning.
Strykmärken måste köpas till byxpåtagningen

9.1

Studiecirkel
En studiecirkel är om man träffas mer än 3 personer och arbetar med något
inom föreningen. Det ska vara en lärande verksamhet! För varje 1h får
föreningen 15 kr i skattemedel från folkuniversitetet. Länk till hur man
registrerar en studiecirkel skickas till styrelsen. Ett evenemang är lika med 9h
studietimmar.

§ 10

Nästa föreningsstyrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte hålls den 13 oktober 12.15.

§ 11

Uppföljning av sammanträdet

§ 12

Avslutande
Mötet avslutas av mötesordförande Kristofer Löfvenberg.
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Vid protokollet
Linus Calles
____________________________________

(Namn sekreterare)

Justerat av
____________________________________

_____________________________________

(Namn mötesordförande)

(Namn protokolljusterare)
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