Datum 10/11-20

Dagordning Styrelsemöte nr. 10
1. Mötet öppnas
Mötet öppnas 12:15

2. Val av mötets ordförande
Förslag: Carl Welin Berger. Vald

3. Val av justeringsperson
Förslag: Elliot Sterneling. Vald

4. Val av sekreterare
Förslag: Christoffer Eld. Vald

5. Kallade
Carl Welin Berger, Christoffer Eld, Lina Carlsson, Wilma Larsson, Hedda
Lehman, Naresh Patel, Stina Ronström, Elliot Sterneling, Tove Flodman,
Wilma Claesson, Niklas Johnsson, Mikaela Jonsén, Erik Persson

6. Närvarande
Alla

7. Adjungering
Ingen.

8. Mötet behöriga utlysande
Ja.

9. Godkännande av dagordningen
Firmatecknare för utskotten
Höstsittning-N

10. Föregående mötesprotokoll
Justerat och utskrivet. Föregående mötesprotokoll går till handlingen.

11.

Ev. bordlagda frågor

12. Lägesrapport
-

Ovvarna är påväg, spelar ju ingen roll nu
Amo-projekt, för att förbättra studenternas arbetsmiljö.
Niklas vill ha ideer innan början på nästa månad. (1:a Dec)
Naresh har kikat lite julbord, kommer snart.
Webbsidan är nere, trist…
BAM, inbjudningarna är utskickade. Dålig respons ännu, men vi
väntar.
Nora ska träffa sina snorungar. Möte med NCC på Tors.
Har fått barn, träffades igår. Planerar SSK-Bygg som vanligt.
Npad har oxå barn, träffade dem igår. Hoppas på höstsittning-N.
Emilia och Tove vill bli firmatecknade.
Elliot ska på möte på Tors ang digital hemmissionering.

13. Ordförande informerar
-

Insperationsdag i helgen, vet inte riktigt vad den går ut på. Calle ska ta
reda på mer.

14. Studienämndsordförande informerar
-

Kursutvärderingarna har dåligt deltagande.

15. Näringslivsansvarig informerar
-

Individuellt samtal förra veckan med Linn på Lintek.

-

Stina ska på möten gällande alumnimedlem
Calle och Stina ska få tillgång till gamla studenters information ang
alumn.
Kolla Stadga-N om vi måste ha alumnimedlem.

16. Uppföljning att göra från förra mötet
- Fest-N kan fråga Bores- Lägger det på is tills vi har fått
nya Covid-direktiv den 19/11.
- Naresh får i uppg att leta restauranger- Budget på 3000:Vi kan beställa hem, catering. Blir billigare än att äta ute.
- Verksamhetsberättelser, deadline slutet av denna veckaSigrid skriver en text som Mickan läser upp på mötet.

17.

Diskussionspunkter

a. Stagda-N ändringar- deadline nästa möte 17/11
- Emilia och Tove är inte firmatecknade enligt Nordea, hade
problem med banken. Wilma ska ringa Nordea och kolla vad
som gått fel.
- Höstsittning-N, Försäljningen blir online, bör sektionen ställa in
evenemanget? : Nae.
- Om vi vill diskutera ändringar i Stadg-N bör det göras innan
höstmötets protokoll kommer ut.
b. Äskning, Lintek
- Bra ideer på äskningar?
- Äska för 30-års Jubileum som kommer hållas nästa år.
c. Gyckel
- Något med dubbning, någon larvig film. Mickan och Wilma C
har lite roliga filmer.
d. Hemsidan är nere...
-räkning/faktura?
Wilma säger att Christoffer har fått fakturan, stämmer bra,
jag vidarebefodrar dem till henne.

-bilder bör tas snart i någon snar framtid.
Prata med Marcus Olsson om han kan någon fredag
Tillexempel 20/11.

Nästa möte
Möte den 17/11

18. Övrigt
-

Finns det något schema på sacco? Svar: Nej inte än.

19. Nästa möte
Möte den 17/11

20. Att göra till nästa möte
-

Kolla med Marcus - Han kunde inte
Kolla Stadga-N
Kolla med Nordea
Skriv äskningar

Mötet avslutas 13:00

______________________
Ordförande, Carl Welin Berger

__________________
Justerare, Elliot Sterneling

______________________
Sekreterare,

