STYRELSEMÖTE
Onsdagen den 20:e Februari. Plan 3.
Närvarande: Markus Clasen, Selma Elhachimi, Frida
Grönberg, Klara Kindahl, Robert Capaldi, Hanna Holland, Axel Gustafsson
#1 Mötet öppnas
Vice ordförande öppnar mötet 12.00
#2 Uppföljning av föregående styrelseprotokoll
Styrelsen går igenom vad som har hänt under veckan. A-baren har fortsatt förbereda
inför kommande A-bar och skickat iväg några på utbildning. Festeriet, har haft
internsittning och annars bara kört på som vanligt. Mottagningen har förberett sig för
möten och varit på mottagningsutbildning på Bosön. Ekonomi har haft en relativt
lugn vecka.
#3 Extrainsatt vintermöte
●

Motioner ska skrivas om, om det så behövs. Inga ändringar i yrkandet, men om
informationen brister kan man lägga till. Skall vara inskickat på fredag senast!

● Nomineringar ska ut till stipendiaterna och läsas upp under extrainsatt
vintermöte.
● Hitta lokal, sätta ett internt klockslag för längden på mötet! Hur lång tid det ska
läggas på varje motion! Vi har diskuterat fram att 1,5 h är vad det ska ta.
● Planscher, ska vara lite marknadsförande men med lika mycket
uppmärksamhet på varje motion!
●

Mat eller inte mat? Kolla när det närmar sig angående antalet personer som
ska delta, så vi anpassar Pizzabeställning efter de. Runt 15-20 stycken!

#4 Kommande/pågående aktiviteter
●

“Mottagningens kommunikation via hemsidan inför öppning av anmälan på
antagning.se 15 mars. Ska vi göra reklam för skolan? Informativa Intervjuer med
studenter? Diskussion.” Känns inte aktuellt att diskutera förens SM är avslutat, så
fokus hamnar på detta.

●

Skaffa fram ett skyddsombud, är inte en hel fulltidspost. Kanske LAS eller
JML-ansvarig student som vill ta på sig detta? Fortsatt diskussion nästa möte,
utnämna någon och föreslå posten för dessa.

●

Fortsätta kolla efter en ny PAS och diskutera detta under nästkommande möte.

●

Ta kontakt med byggs ordförande, så han deltar på nästa möte.

#8 Mötet avslutas
Vice ordförande stänger mötet 13:00

