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Styrelse
2 september 2020
Närvarande: Närvarande: Markus Clasén (ordförande), Vendela Folke (vice ordförande),
Pernilla Karlsson (ledamot), Julia Nordlöf (ledamot), Cornelia Haag (ledamot).
Ordförande öppnar mötet 12.03
1. Den godhjärtade ordförande öppnar mötet högtidligt, bank i bordet
2. Fika och samkväm med styrelsen, har ordförande int ehunnit med för han har varit arg
och försökt hålla god ton i mail. :’D
3. Skall vi försöka aktivera våran JML och Hållbarhets ansvarig? Vi vill väldigt gärna få
igång detta så ordförande hör av sig till dem för att de ska kunna bli valda på SM.
4. Hur skall sektionens interna struktur se ut för att inkludera nämnder. För tillfället ligger
JML under studienämnden. Vi tycker inte att de bör vara i styrelsen då det är ett opartiskt
organ som ska ta beslut över hela sektionen och inte sitta med så specifika frågor. Vi
lägger även hållbarhetsnämnden under PAS, lika som JML redan ligger. Då dessa
nämnder inte har startat igång ordentlig lägger vi dem där så länge och ser hur nämnderna
utvecklas. Kommande styrelse får då utvärdera hur detta går och om de bör flyttas i
framtiden. Vi vill även behålla PAS i styrelsen för att den inte ska riskeras att gå ofylld.
Vi lägger hållbarhets ordinarie val-period på vintermötet. Orförande lägger in detta i
stadgaändring.
5. Den ekonomiska policyn, går det bra? Det går okej, det finns ett skrivet förslag och vi
har hunnit gå igenom hälften, vi sätter in möte på måndag och tisdag (7 och 8 september)
lunch för att göra klart detta. Vice ordförande skickar ut kallelse till detta.
6. Hur ser rekryteringen ut? Valberedningen informerar. Valberedningen kämpar för att få
in ansökningar till alla poster. Vi har fått in en del men valberedningen vet om att det finns
flera som är intresserade så de kommer fortsätta höra av sig för att få in ansökningar. Det
som är mest brådskande nu är att vi inte har någon som är intresserad av kassör så vi får
fortsätta att leta runt och försöka hitta någon.
7. Rapport från Bemärkelsekommittén. Jobbar förfullt! Kommer behöva beställa in nya pins
då de nuvarande håller på att ta slut. De kommer förmodligen få ett nytt utseende men
detta kommer presenteras först på vintermötet. De stora medaljerna kan också bli lite
försenade då det är lite längre leveranstid.
8. Övrig: Angående hjälp till sökning av HR chef. Vi svarar att vi kan hjälpa till att lägga ut
info angående detta efter vi har sökt klart vårt SM.
Vi har fått två biljetter till flygs nØllegasque, Markus och Vendela får de biljetterna.
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Present till flyg? Tavla med något flygigt? Photoshoppa in oss?
Ordförande avslutar mötet 12.46

