Styrelsemöte den 21 november 2012
1 Formalia
1.1. Mötets öppnande
Joppe förklarar mötet öppnat 17.30

1.2. Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst.

1.3. Val av mötesordförande
Mötet väljer Johan Lundh Heinstedt till mötesordförande.
1.4. Val av sekreterare
Mötet väljer Michael Johansson till sekreterare.
1.5. Närvarande
Caroline Lindström, Susanne Forchheimer, Anton Warnhag, Yelena Koselnik och Michael
Johansson.
1.6. Frånvarande
Sofie Nilsson
1.7. Val av justerare tillika rösträknare
Caroline Lindström och Yelena Koselnik.
1.8 Fastställande av föredragningslista
Mötet anser föredragningslistan godkänd.

2 Rapporter
2.1 Ledamot för Utbildningsfrågor

Föredragande
Susanne Forchheimer

Studienämnden Christian Krona går på sina möten. Han är för att slå ihop alla poster.
Studienämnden har inte så mycket att rapportera, händer inte så mycket. Snart kasmöten,
vissa kurser har och vissa inte. Finns inga ordentliga rutiner.
CSC träffat Philip, möten en gång per termin. Har inte hänt något speciellt.
Internationell sekreterare mailet, arkensson om att hon ska prata med Sussie och inte Anton.
Arkensson ska dela ett googledocs med Sussie. Ska sammanställa lite inför SM. Händer inte
så mycket på akrenssons front. Vi borde be andra nämnder göra detsamma, Sussie.
2.2 Ledamot för Studiesociala frågor

Anton Warnhag

Qulturnämnden inga direkta rapporter. Det mesta har gått bra. Spelkvällar i fredags som gick
jättebra, folk tyckte det var skitkul. Ska försöka hålla det en gång i halvåret.

Sånglederiet, har inte gjort någonting.
Klubbmästeriet, går bra. Ser ut att gå rejält jäkla bra. Folk är grymt taggade inför nästa storpub,
college pub. Har inte hört något från dodde om hur vi ska gå vidare med funktionärspuben.
Drinklista i baren för funktionärer.
Mottagningen, har inte hänt något nytt. Sussie, hur är det med enkäten? Anton, den har jag
glömt. Ska fråga om det.
Fotogruppen, varit på Kulturhuset, haft en workshop och arbetar en del med KN.
Mediespexet, nej inget.
METAdorerna, tömt meta på alla bestick, kastruller, verktyg etc tillsammans med
klubbmästerierna för att folk ska förstå att om dom missköter sig får dom inte använda nåt.
Idrottsnämnden, inte hört något.
Ta upp på smmötet att man kan kontakta styrelsen och att det finns ledamöter över varje
nämnd.
2.4 Ledamot för Näringslivs- och Komm.-frågor

Yelena Koselnik

Näringslivsgruppen, pratat med Sanna och lite med Robin. Det går väl framåt, jag och några
andra gick på armada. Ska börja kontakta företag nästa vecka. Ska se om dom kan söka
bidrag för Csc till branschdagen. Måste komma igång med branschdagsarbetet.
Kommunikationsnämnden, mycket på g nu. Gör affischer för valsm och en film. Ska vara klar
med sektionstavlan efter valsm. Sa fixa lite smågråjer till hemsidan. Det går bra, har tillräckligt
med folk.
2.5 Övriga rapporter
Valberedningen, vi har gjort postbeskrivningar. Väntar på KN,s affischer och grejer. Letar
ständigt kandidater.
Webmaster, det går bra. Nya hemsidan är snart klar. Han skulle vilja presentera den för
styrelsen. Han vill söka igen till webmaster.
2.6 Sekreterare
Renskrivit.

Michael Johansson

2.7 Kassör

Sofie Nilsson

Inte närvarande.
2.8 Vice ordförande

Caroline Lindström

Bokat lokal till idag, nästa och sm. Köpt fika till idag. Började med kontaktuppgift dokumentet
för funktionärer. Dr ska även allergier och sånt finnas. Fixat medaljer till styrelsen. Var på
glögmys med data.

2.9 Sektionens ordförande

Johan Lundh Heinstedt

Snackat med kommunikatören om nyhetsbrevet, trodde det var två gånger per termin.
Michael: han borde göra en liten grupp på ungefär fyra pers. Blir bättre sen när vi får en
bättre hemsida. Fixat en standardisering för Email signaturerna. Varit på ordföranderåd,
frågat om visionsdokument som dom flesta sektioner har. Varit på Mckinsi? ledarutbildning.
Arbeta med feedback i sektionen. Snackat med revisorerna och ths revisorer. Våra kan inte
granska sig själva, kan ansvarsbefria styrelsen sm 3 10/11. Varit med och spelat in valsm
videon, hade en roll. Jag, lokalansvarige och datasordförande har inventerat meta före och
innan armada, de hade skött sig. Pratat Sitecore som vill promota sig, alternativ
branschdagen, lunchföreläsning. Styrelseworkshop där det gick jättebra. Hade sanitetsmöte
igår, köket i meta ser förjävligt ut. Tagit bort allt i köket tillfälligt. Allt kommer inte tillbaka, ska
rensas en hel del. Funktionärer ska inte hämta grejer från förrådet för att laga mat. Målet är
en vecka, funkar det inte tar vi bort igen. Ledningsgruppen på Csc, rektorsvalet. Alla
institutioner ska ta fram nomineringar. Två på Csc är nominerade och tänker ställa upp.
Dessa ska hitta personer som ska kandidera.

3 Ärenden
3.1 Genomgång av beslutsprotokoll
Joppe: Signaturer fixade.
Anton: Ska bestämmas vart brevlådan ska sitta.
Caroline: Fixat medaljer till styrelsen.
Propositionerna till SM klara.
3.2 Frågor till nämnder och diskussion
3.2.1 Skyltningen och hemsidan ör fel när det gäller vart studievägledaren sitter. Detta ska
struktureras om.
3.3 Genomgång av motioner, interpellationer och enkla frågor
3.4 Genomgång av propositioner
3.4.1 Proposition om Ljud- och ljustekniker
Alla har läst och står bakom propositionen.
Mötet godkänner propositionen.
3.4.2 Proposition om Sektionsprojekt
Alla har läst och står bakom propositionen.
Mötet godkänner propositionen.
3.5 Bordlagda ärenden
3.6 Övriga beslutsärenden
3.6.1 Beslut om att anta PM för funktionärsrapportering
Mötet finner PM’et godkänt.

3.7 Frågor till CSC
Caroline: CSC eller studienämnden borde gå ut och säga att nu är det dags att välja kurser. Bara
masterstudenter fick mail om detta.
Joppe: vi som styrelse borde ligga på CSC.
Anton: det är inte deras jobb.
3.8 Övriga frågor

4 Mötets högtidliga avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat 18.36.

