2017-03-28

Dagordning Styrelsemöte 22
1. Mötet öppnas
Marcus Svensson förklarar mötet öppnat 17.17

2. Val av mötets ordförande
Marcus Svensson valdes till mötets ordförande

3. Val av Justeringsperson
John Munter valdes till mötets justeringsperson

4. Val av sekreterare
Rebecca Egerud valdes till mötets sekreterare

5. Närvarande
Marcus Svensson, John Munter, Rebecca Egerud, Amanda Benjaminsson, Markus Larsson
Engberg, Olle Öberg, Amanda Gustavsson, Almin Hajdarevic, Jonna Svensson, Sam Liti,
Emil Falck, Hanna Carls
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6. Adjungering
7. Mötet behöriga utlysande
Ja

8. Godkännande av dagordningen
Godkänd med tillägg

9. Föregående mötesprotokoll
10. Ev. bordlagda frågor
11. Lägesrapport
Jonna, Info-Webb: Det går bra.
Emil, Chef-N: Det går bra, vårsittning den 7/4, söker resten av projektgruppen till nya BAM.
Sam, General: Har inte gjort så mycket.
John, Vice Ordf: Spökbollsturneringen gick bra, bokat in pub till imorgon. NAFFI kommer
troligtvis ha en pub som de vill ha hjälp på.
Amanda, AMO: Har börjat med nya handlingsplanen för grön sektion, socionomsektionen
som granskare av handlingsplanen. På AMO-mötet pratade de om att inte förnya kontraktet
för bomull.
Amanda, Kassör: Det går bra, har bokfört.
Olle, Vice SnOrdf: Det går bra.
Hanna, Projektledare BAM: Det går bra.

12. Ordförande informerar




Ingen byggare behövs till gymnasiemässan
Studentundersökningen är igång.
Ska på ITN möte nästa vecka.

13. Studienämndsordförande informerar



Ska påbörja utvärdering av sista perioden
Möte med LinTek för att motivera varför Peter borde få Gyllene moroten

14. Näringslivsansvarig informerar
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Sweco föreläsning har varit
Almroths föreläsning snart, ger förslag på 10/4 och 12/4.
Sweco kommer inte kunna ha studiebesök i Vallastaden den här terminen. Kanske kan
ha ett besök på kontoret istället för att presentera olika tjänster.

15. Uppföljning att göra från förra mötet
16. Diskussionspunkter
a. Demolasökning
Kursen som de håller på kvällstid har börjat igen, 40 platser på kursen och sista
anmälningsdag är 18/4. Vi kan maila ut det till studenterna.
b. Eriks punkt
En oro över en sämre attityd mot lärare, typ av mobbning mot lärare, man kanske kan
vända sig till någon resurs på skolan för att få hjälp med problemet. Kanske kan samla
våra byggelever för att prata med dem om det. Marcus tar upp det på ITN mötet.
Paus 18.07, mötet återupptas 18.13
c. Mäsströjor
En piké att använda på mässor, vi ber Olof titta på priser på det och vilka färger som
finns att välja på.
d. Framtidsmässan
En arbetsmarknadsmässa i Stockholm 6/4, Jonna delar evenemanget.
e. Styrelsesittning
LinTek ordnar en sittning 28/4 för alla styrelser, sittning i Linköping, de ordnar
transport, sista anmälningsdag 2/4.
f. Studentundersökningen
Väldigt få som svarat på undersökningen, LiU har skickat ut påverkans-kit, vi ska
trycka på att studenterna ska göra undersökningen, vi kan hämta roll-up på trappan,
LiU betalar för kaffe som vi delar ut när vi promotar undersökningen. Vi kan ge
förslag på saker att skriva i rutan för fritext. Kanske kan stå någon lunch i veckan för
att dela ut saker om man visar upp att man gjort undersökningen. Frågan bordläggs till
nästa möte.
g. Nästa generation Nora
Bordläggs
h. Kontantbetalning till sektionen
5 kontantbetalningar under tiden vi suttit som styrelse, kanske kan vi bli en kontantfri
sektion. Vi beslutar att styrelsen blir kontantfri.
i. Mail från Lund
Samarbete med styrelse i Lund, Marcus kollar upp vad de har i åtanke.
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17. Övriga frågor


Pub på vattentornet imorgon, en eller två måste vara kvar till stängning för att städa.
Styrelsetröjan på! Från 19.00, Olle och någon mer som stannar kvar till stängning.

18. Nästa möte
Nästa möte hålls tisdag 4/4 på lunchen

19. Att göra tills nästa möte
20. Mötet avslutas
Marcus Svensson förklarar mötet avslutat 18.59.

_________________________

__________________________

Ordförande, Marcus Svensson

Sekreterare, Rebecca Egerud

_________________________
Justerare, John Munter
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