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2017-04-25 

 

Dagordning Styrelsemöte 25 

1. Mötet öppnas 

Marcus Svensson förklarar mötet öppnat 17.15 

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, Olof Göransson, 

Markus Larsson Engberg, Olle Öberg, Amanda Gustavsson, Sam Liti, Hanna Carls 

6. Adjungering 
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7. Mötet behöriga utlysande 

Ja  

8. Godkännande av dagordningen 

Godkänd  

9. Föregående mötesprotokoll 

Justerat, påskrivet och arkiverat  

10. Ev. bordlagda frågor 

 Fullt diskminne, diskussionspunkt a. 

 Stångåstaden som sektionspartner, diskussionspunkt b.  

 Vårmöte, diskussionspunkt c.   

11. Lägesrapport 

Sam, General: har fullt upp med lite roligheter 

Amanda, AMO: arbetar med miljöhandlingsplan, har blivit opponerade på 

John, vice ordf: hjälpt till med handlingar till mötet 

Amanda, Kassör: har varit på kassörmöte med LinTek, de klagar på att vi inte har med moms 

på fakturorna,  

Olle, Vice SnOrdf: klar med kursutvärderingarna, ska skicka in dem 

Hanna, Projektledare BAM: det är bra 

Olof, marknadsföringsansvarig: har försökt prata med brothers om pikeer  

12. Ordförande informerar 

 Lite vårmötesförberedelser 

13. Studienämndsordförande informerar 

 Missade branschråd pga Anders Vennström gav fel datum 

14. Näringslivsansvarig informerar 

15. Uppföljning att göra från förra mötet 
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16. Diskussionspunkter 

a. Fullt diskminne  
Bordläggs  

 
b. Stångåstaden som sektionspartner 

Beslutar att ha Stångåstaden som sektionspartner 

 

c. Vårmöte  
Amanda G checkar av, Rebecca fixar medlemslista, pub efter med rabatt till 

medlemmarna, Sam kollar tv och om vi får delar ut flaskor på trappan  

Styrelsen ska vara på plats 17.30 

 

d. Marknadsföring basår 
Bordläggs  

 
e. Dokumentärfilm  

Bordläggs  

 
f. Ge ut studenters namn och mail  

Vi ger inte ut den infon 

Bordläggs  

 
g. Hjälpa NAFFI med pub  

Pub 5/5 och vill ha hjälp av tre personer mellan 17-02, vi kollar med nya styrelsen om 

de kan ställa upp 

17. Övriga frågor  

 Varför har ED så mycket resurser? Det beror på politiska beslut och pga att de har 

design med i namnet 

 Utvärderingar av föreläsningarna 

o Almroth  

 Bra att han pratar om konkreta saker som utbildningen inte tar upp, bra 

val av medtalare, han tar det på allvar,  

o Sweco  

 Han pratade inte från hjärtat, kändes inte så välplanerad, kanske ta med 

någon som har fler år på nacken och har sett mer av branschen, kanske 

skicka andra avdelningar 

 Testamenten klara snart 6/5, nya styrelsen ska vara med på våra möten och ha minst 

ett enskilt möte med vår efterträdare 

 Förslag till väskutlämning veckan 22/5 och framåt på en pluggstuga,  

 Gyckel till examenssittningen, vi kollar med lärare om de vill ställa upp till nästa möte 

 När ska vi ha skifte? Preliminärt 20/5 Bordläggs  

 Plan Swecoföreläsning 2 24/5, Marcus pratar med Sweco 

18. Nästa möte 

Nästa möte hålls tisdag 2/5 kvällsmöte  
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19. Att göra tills nästa möte 

 Kontakta lärare 

 Testamente 6/5 

 Pikeer 

 Tänka på skiftesaktivitet 

20. Mötet avslutas 

Marcus Svensson förklarar mötet avslutat 18.56 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________  __________________________ 

Ordförande, Marcus Svensson  Sekreterare, Rebecca Egerud  

 

 

_________________________ 

Justerare, John Munter 


