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1. Fika och samkväm, är endast två på plats så vi hoppar över detta denna gång.
2. Genomgång av förslag till ekonomisk policy. Vi behöver dubbelkolla så att siffror och
andra detaljer hamnar rätt innan det publiceras under kvällen. Ingen som närvarar på
mötet har åsikter angående innehållet i förslaget och vi bestämmer då att gå igenom
”estetiska” och strukturella detaljer samt stavfel i dokumentet för att sedan lägga ut det
under kvällen.
Martin ska avskaffa Swish och öppna ett in-konto innan han avgår som kassör för att ge
den nya styrelsen bästa förutsättningar att påbörja det nya arbetet.
3. Genomgång av propositioner. Mötet vill omformulera 10.2.1, detta görs på en gång. ”Bör
erbjudas möjlighet att gå på sektionsaktiviteter kostnadsfritt. Revisorerna skall tilldelas samma
möjlighet som megarådet att deltaga i representation”. Förslag på ny punkt: ”3.4 Representation
Representation sker i första hand av sektionsstyrelsen och i andra hand av Megarådet och
revisorer.Kassör och revisorer bör ha möjlighet att delta på sektionsaktiviteter kostnadsfritt.
Mötet vill lägga till policys i propositionen angående att styrelsen har rätt att ändra stavfel osv.

I övrigt har mötet inga åsikter angående propositionerna.
4. Rekrytering av folk till utskotten. Förslaget är att genomföra det som skulle göras denna
vecka till om två veckor, om ettan är i skolan. Då har de nya ansvariga hunnit gå på deras
poster.
5. Rekrytering till sektionen. Valberedningen tycket det ser bra ut, alla utlysta poster har
kandidater utom revisorposten. Det finns även några poster där vi har fler som har sökt.
Listan kommer att publiceras under eftermiddagen efter valberedningen har gått igenom
det och gjort iordning en lista med alla som har sökt och fet-markerar de som
valberedningen rekommenderar.
6. Övriga frågor. SM starttid. Mötet anser att 17 är en bra startad då det realistiskt kommer
att påbörjas 17.30 i isåfall.
Ordförande avslutar mötet 12.43

