Styrelsemöte den 29 maj 2012
1 Formalia
1.1. Mötets öppnande
Stephanie förklarar mötet öppnat 12.21

1.2. Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst.

1.3. Val av mötesordförande
Mötet väljer Stephanie Dawoud till mötesordförande.
1.4. Val av sekreterare
Mötet väljer Michael Johansson till sekreterare.
1.5. Närvarande
Fabian Wahlgren, Johan Lundh Heinstedt, Stephanie Dawoud, Veronica Jeppsson, Bobby Falck,
Ting Andersson, Moa Bergsmark.
1.6. Frånvarande
1.7. Val av justerare tillika rösträknare
Fabian Wahlgren, Bobby Falck.
1.8 Fastställande av föredragningslista
Mötet anser föredragningslistan godkänd.

2 Rapporter

Föredragande

2.1 Öfverphöseriet
2.2 Kassör

Veronika Jeppsson

Fixar för att få ihop allt på slutet. Deklarationen måste skickas idag. Bokslutet för Simon
stämde inte, fortsättning följer.
2.3 Studienämnden
2.4 Näringslivsgruppens ordförande

Lydia Wallgren

2.5 Klubbmästeriet

Victor Olsson

2.6 Kommunikationsnämnden

Johanna Andersson

2.7 Övriga föreningar/nämnder
2.8 Sektionens ordförande
Inte så mycket nytt.

Stephanie Dawoud

3 Ärenden
3.1 Genomgång av beslutsprotokoll
3.2 Frågor till nämnder och diskussion
3.3 Genomgång av motioner, interpellationer och enkla frågor
3.4 Genomgång av propositioner
3.4.1 PM för LNK
Bör det heta ett pm eller en pm. En pm ska vara rätt. Ändra inte från denna till detta.
Byt i sista meningen & till och.
Mötet godkänner PMet.
3.4.2 PM för LU
Note, sattes som kontaktperson för internationell sekreterare.
Mötet godkänner PMet.
3.4.3 PM för LS
Tar bort första meningen i punkt 2.2.1. Det är hela styrelsen uppgift. Borde finnas ett
centralt dokument för alla styrelsens medlemmar.
Mötet godkänner PMet.
3.4.4 PM för ER
"Kassören ska tillhandahålla utläggsblankett, dessa kan med fördel finnas på
sektionens hemsida" i punkt 2.1. Ta bort andra meningen i 3.2 - blir redundans.
"Budgeten för nästkommande verksamhets år ska tas upp vid verksamhetsårets
slut." läggs till 3.1.
"Kassören tillhandahåller mallar för dokumentation för handkassa." i 3.5.
Mötet godkänner PMet.
3.4.5 PM för SV
Ändra till "denna PM".
Lägg till en punkt under mottagningen, 2.8 mottagningsråd.
Mötet godkänner PMet.
3.4.6 PM för NKV
Ändra till "denna PM". Lägga till en punkt om näringslivsråd under "näringsliv".
Lägg till att näringslivsansvarig representerar sektionen i ths näringslivsråd i punkt
2.2.1.
3.2.1 lägg till att kommunikatören representerar sektionen i ths kommunikationsråd.
Mötet godkänner PMet.
3.4.7 PM för UV
ISS ändrat till ths international.
Mötet godkänner PMet.

3.4.1 Proposition om valberedningen
Fabian presenterar. Ska bli som man gör på kf. En av valberedarna ska vara
sammankallande, även valrepresentant på ths. Stavfel i stycke xx???
Om det bara finns en kandidat så måste personen ställas mot ingen, alltid.
Mötet beslutar propositionen godkänd.
3.7 Frågor till CSC
3.8 Övriga frågor
Sommaröppet i meta
Diskuteras med sektionslokalansvariga om det ska vara öppet. Öppet för alla eller
funktionärer. Det ska finnas en grupp som städar, så det är löst. Krävs kort och kod för att
komma in.
Alla borde kunna komma in. Bra att kunna utnyttja lokalen.

4 Mötets högtidliga avslutande
Stephanie förklarar mötet avslutat 12.50.

