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Styrelsemöte
4 februari 2020
Närvarande: Vendela Folke (vice-ordförande), Martin Atala Labbé (Ekonomiansvarig), Julia
Nordlöf (Programansvarig student), Olle Björkebaum (Lokalansvarig student), Cornelia
Haag (Sekreterare)
Vice-Ordförande öppnar mötet 12.10
1. Bulle som fika, ”Fikat håller hög nivå” - Vendela
2. Cornelias roll i styrelsen? Förslaget från både henne och mötet är sekreterare. Mötets
mening är att välja Cornelia till sekreterare. Vi föreslår även Pernilla som
friskvårdsansvarig student. ”den friskaste av oss kanske kan ställa upp” - Vendela
3. Diskussion om hur många ettor som är med i år och som också är med i väldigt mycket.
Det är svårt att veta vad man ska tycka då man vill hålla med dem man sitter med just då
för man vill alla utskott väl. Fortsätta att engagera nya ettan så mycket som de blev i år fur
att sektionen ska växa. Fortsätta att prata om hur vi ska presentera sektionen under
mottagningen, bättre presentation? Vad gör alla utskott? Vad innebär det och hur hänger
de ihop? Kan vi göra en aktivitet kring det för att engagera fler att vara aktiva. Vi borde
även sätta upp affischen tidigare och ha den uppe för att alla elever på skolan ska kunna
se vilka som är med. Julia visar affischen för alla. ”Jävlar vilken snygging” - Olle
Ha en vecka i början av terminen (efter mottagningen) då man söker till alla utskott, då
skulle även vi kunna ha aktivitet i anslutning.
4. Styrelsens ekonomi.
Allt ser bra ut, ligger bra mot budget utom Kick-out som hamnade långt över budget. Ska
kolla om kick-out ligger på årets eller förra årets budget.
5. Ovvar med en centraliserad ekonomi så kan vi försöka ha ett lager med dem fur att
kunna erbjuda medlemmar att köpa på en gång istället för att vänta på långa leveranser.
6. Representation. Förslag 1: sektionen bidrar med halva priset upp till 500kr fur ex. baler.
Förslag 2: Lägger en klumpsumma på respektive sak och om fler vill gå får man betala
mer själv och om färre vill gå så får man mer representation. Styrelsen anser att förslag 2
är en bra lösning. vi har ca. 5000 kr totalt där 2000 läggs på Lund och resterande fördelas
på resten av balerna som styrelsen blir inbjuden till. Platserna vi blir erbjudna går i första
hand till styrelsen och sedan till megarådets medlemmar.
7. Lisa Sandblom har nominerat sig själv till JML ansvarig student. Hon har mailat till
ordförande Markus. Hon har efter mottagningsinternatet blivit väldigt taggad på att jobba
med JML frågor och hon har tidigare, privat, visat intresse för sådana frågor. Det är mötets
mening att välja in Lisa Sandblom till JML-ansvarig.
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8. Excellence stipendiet, Vendela letar upp Pernilla och ber henne lägga ut information om
detta då Pernilla inte är närvarande på detta möte.
Vice-Ordförande avslutar mötet 13.03

