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Styrelseråd
16 februari 2022

Plats: grupprum plan 5
Fika: Brownie

Närvarande: Julia Nordlöf (Ordförande), Cornelia Haag (Vice ordförande), Pernilla Karlsson
(Kassör), Alexander Sjölund (Pas),  Emilia Eckerlid (kommunikatör), Markus Clasén (Las),

Maria Helgesson (Sekreterare).

1. Mötet öppnas kl. 12.08

2. Fika och samkväm med styrelsen

Kul igår!! Konstaterar att biljard var det roligaste

3. Ovvar

Beställa in fler ovvar redan nu inför den kommande mottagningen.
Det kommer innebära att vi kommer gå över budget, men det är en
investering och värt att göra, med förutsättningen att det finns plats i
förrådet.

4. Slack

Uppmaning att reagera på slackmeddelanden. Lyfter också att det
fortfarande finns viss problematik med notiser.

5. Bemärkelse Kommitte

Styrelsen väljer Gottfrid Björk till ansvarig för bemärkelse kommitten.
Han har ansvarat tidigare för beställning av medaljer och vi litar på att han
kommer göra ett grymt jobb.
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6. Styrdokument

Cornelia har delat dokument med postbeskrivningar. Det handlar om att läsa
igenom främst sin egna postbeskrivning, men även helheten. Dokumentet är
ett förtydligande av posterna och är viktigt för sektionsmedlemmar som är
intresserade av att söka poster för att fatta vad det är som man söker till.

Cornelia skickade även ut en mall på motion som hon uppmanar styrelsen att
läsa igenom.

7. Styrelse tröjor

Maria kollar upp tröjor och skickar ut förslag i slack.

8. Representation

(24:e mars tentapub)

CL 2 rep. Högtisddräkt 19 mars 16:30 Nymble
Data 2 rep. Högtidsdräkt 2 april 17:00 lavalhallen
IN 2 rep. + 2 rep(2020). Mörk kostym 12 mars 17:00 Nymble (samma datum
som SSSS)

9. Äskning från styrdokumentskommiteén

Förhållandevis lite pengar från potten vi äskar pengar från.

Styrelsen godkänner äskningen. Arbetet innebär långa möten och arbetet är
väldigt uppskattat!
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10. Övriga frågor

Bergs Spex har kontaktat Cornelia eftersom de har en bokning samtidigt som
FOGA har en bokning i nymble. FOGA har inte bestämt datum för sittning
och har därför bokat två datum. Svara Bergs: de ska kontakta Markus.

v 12. Internmiddag med Byggs styrelse. 21-27 mars

Hur gör vi med undersökningar? Annonser? Julia får mejl: Examensarbete
från naprapatstudenter. Det är Inte något som kommer delas med tanke på
att studien inte är aktuell då arkitekturstudenter inte får betyg.

Svar på arkitektlåten till CL:s sångbok: En arkitektstudent

Mötet avslutas kl. 12.54


