Styrelsemöte den 10 april 2012
1 Formalia
1. Mötets öppnande
Stephanie Dawoud öppnar mötet kl. 17.19

1. Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst

2. Val av mötesordförande
Mötet väljer Stephanie Dawoud
1.4 Val av sekreterare
Mötet väljer Michael Johansson
1.5 Närvarande
Michael Johansson, Johan Lundh Heinstedt, Stephanie Dawoud, Veronica Jeppsson, Victor
Olsson, Bobby Falck, Johanna Andersson
1.6 Frånvarande
Moa Bergsmark, Caroline Lindström, Lydia Wallgren, Thérèse Fleetwood, Fabian Wahlgren, Anton
Warnhag
1.7 Val av justerare tillika rösträknare
1.8 Fastställande av föredragningslista

2 Rapporter

Föredragande

2.1 Öfverphöseriet
2.2 Kassör

Veronika Jeppsson

Hållet på med budgeten, bokfört. Det rullar på.
2.3 Studienämnden
2.4 Näringslivsgruppens ordförande

Lydia Wallgren

2.5 Klubbmästeriet

Victor Olsson

Pubar, fest och Gasque på lördag. Bokför i datas nya system.
2.6 Kommunikationsnämnden

Johanna Andersson

Vi kommer förhoppningsvis in sektionenshoodies som ska säljas på branschdagen. Boat möte för årets
första pråd
2.7 Övriga föreningar/nämnder

2.8 Sektionens ordförande

Stephanie Dawoud

Försöker få ihop allt innan sommaren. Mycket att göra men kommer att gå.

3 Ärenden
3.1 Genomgång av beslutsprotokoll
3.2 Frågor till nämnder och diskussion
3.2.1 Budget 12/13
Veronica förklarar. Mottagningen ser likadan ut som förra året. Sektionslokalen, vi ska lägga ligga mycket
som data. Nlg har specificerat bättre vad pengarna går till. Mkm har fått ett vinstkrav på 24k. Nämnders
fikabudget är ändrad till 500 kr. Budgeten för lokal till idrott är borta tills intresse och ansvar visas.
Valberedningen har pengar till godis etc för kampanjer.
3.2.2. Genomgång av verksamhetsplan 12/13
Stephanie Dawoud går igenom verksamhetsplanen med mötet. Johanna tycker att ordet "krav" känns
negativt laddat i första stycket. Stephanie vill mena att nämnderna ska uppfylla sitt syfte, att det är viktigt.
Bobby tycker vi ska byta ut "krav" mot "uppmuntra". Mötet anser att det är en god lösning. Bobby o ting "följas" byts ut mot efterlevas i sista meningen i första stycket.
"Middagar" byts ut mot "sociala aktiviteter" i andra stycket.
Nämn kommunikation internt och utåt i andra stycket. Steph skickar ut uppdaterad version i veckan.
Tar bort Norrköping r exemplen, känns för specifikt för en verksamhetsplan.
Ekonomidelen görs mer generell för att inte peka ut individer.
Kan vara en ide att ha en punkt om studier. Måste diskuteras vidare men är en ide för nästa
verksamhetsplan.
3.3 Genomgång av motioner, interpellationer och enkla frågor
3.4 Genomgång av propositioner
3.5 Bordlagda ärenden
3.6 Övriga beslutsärenden
3.6.1 Utökad budget till KN för köp av sektionshoodies
Intressebeställa på branschdagen. Deposition 100kr? Eller beställa för full summa, bankgiro
via att fylla i en blankett. Svårt att hantera kontanterna under dagen. Säljes för 330kr, plus minus
noll.
Mötet godkänner budgeten för KN med ökade utgifter på 9900kr och 9900kr i intäkter.
3.7 Frågor till CSC
Diskussionen om ökad studiemotivation fortsätter. Prata med Csc om olika idéer, belöna
istället för att bestraffa. (sektionsengagemang)

3.8 Övriga frågor
Skriva klart arbetsbeskrivningarna för styrelsereformen.
Tipsa beredningen om folk till valet, behövs många fler.

4 Mötets högtidliga avslutande
Stephanie Dawoud förklarar mötet avslutat 18.13

