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Styrelseråd
10 november 2021

Plats: grupprum plan 5
Fika: kaffe & kakor

Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande), Cornelia Haag (Vice ordförande), Pernilla Karlsson,
Emilia Eckerlid (Kommunikatör), Markus Clasén (LAS, kom kl 11.19) Maria Helgesson

(Sekreterare)

1. Mötet öppnas av sektionsordförande 11.04

2. Fika och samkväm med styrelsen
Nu finns hallonsaft!

3. Annonskostnad
Emilia framför att annonskostnaderna planeras att höjas. Har varit i kontakt
med Lisa. Höjningen innefattar fyra delar av marknadsföring på olika
plattformar. Det handlar om runt 500 kr för ett inlägg och 1200 kr för fler
inlägg.

4. Internationella
Styrelsen bordlägger punkten tills Alexandra kommer.

5. Äskning från festeriet
Med en ökad försäljning har festeriet önskat att kunna öka inköp av
exempelvis mat o dryck. Det är en proportionell ökning som matchar de
ökade intäkterna, Styrelsen godkänner därför äskningen i enlighet med
stadgarna. Andra ändringar, ex. pynt-budget, måste tas upp på SM.

6. Ovvar
Alexandra är inte på plats, men styrelsen tycker att färgen är viktig och att det
är på tiden att kolla på provexemplar nu i veckan. Det har tagit lång tid att
beställa, men planen är att införskaffa ett lager.
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7. Inflytanderåd
Tema är framtidens utbildning, campus och lokaler. Det är en chans för olika
sektioner att ge input och få en helhetsbild.

8. Intern
Måndag, festanmälan gäller från kl. 17.00
Mat: tacos? andra förslag är välkomna.
Inköp: glasflaskor att hälla i punschen, ingredienser att smaksätta punsch
med (ex. vanilj och saffran), en box vin till maten.

Inköp av punch från represenationsposten.

9. Pepparkakhusbakning med kemi
Förslag om den 12:e december, passar bättre tisdagen veckan därpå. Någon
kontaktar kemi.

10. Verksamhetsplaner
Deadline i söndags. Vi går igenom verksamhetsplanerna på megarådet. Alla
går igenom verksamhetsplanerna inför megarådet och skriver ned synpunkter
och kommentarer.

Styrelsen går igenom punkter och kommentarer i verksamhetsplanen för
styrelsen och sektionen.

11. Övriga frågor

Emilia har fixat en signatur till mejl!

I-sektionen bjuder in till Eftersläpp. 13:e. 130 kr. Styrelsen tar beslut att inte
annonsera om denna inbjudan eftersom informationen kommit väldigt kort
inpå och eftersom a-sektionen inte blivit inbjudna till jubileumet.

12. Mötet avslutas. 11.54


