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2013-08-07

Styrelsemöte den 7 augusti 2013
1 Formalia
1.1 Mötets öppnande
Mötet öppnas kl 18:51.
1.2 Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst.
1.3 Val av mötesordförande
Terese Skoog väljs till mötesordförande.
1.4 Val av sekreterare
Niclas Ericsson väljs till mötessekreterare.
1.5 Närvarande
Närvarande är Niclas Ericsson, Terese Skoog, Mikael Kjellnäs och Carolina Ring.
1.6 Frånvarande
Robin Palmberg och Lukas Häggström är frånvarande.
1.7 Val av justerare tillika rösträknare
Mikael Kjellnäs och Carolina Ring utses till justerare.
1.8 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs.

2 Rapporter
2.1 Öfverphöseriet
Mottagningen planeras för fullt, Phösargasquen likaså. En lista över de nyantagna studenterna har kommit
in, ungefär lika många nya studenter som förra året. I övrigt har en alumnfest dragits igång som kommer
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bli av i år.
Samuel Norling och Anton Warnhag anländer kl 18:58.
2.2 Kassör
Ingen kassör är närvarande.
Yrkande: Terese yrkar att Anton Warnhag och Samuel Norling får yttranderöst.
Godkänns av mötet.
2.3 Studienämnden
Studienämnden ska tillsammans med ordförande hålla en presentation för de nya studenterna under
mottagningen. I övrigt ska arbetet påbörjas nu inför den nya terminen.
2.4 Näringslivsgruppens ordförande
Mikael har pratat med Robin Setterwall angående NLG. Ett möte med Time People Group skulle ha ägt
rum, men NLG har inte fått kontakt med dem än. Känns som ett intressant företag enligt NLG, väldigt
stort med intressanta medietekniska inriktningar. En ny träff ska arrangeras snart. Branschdagen rullar på,
och kontakten med vissa företag angående föreläsningar och liknande har etablerats. Bl.a. kontakt med
företagen Journalism++ och Spotify i nuläget. 16 oktober ska eventet hållas. Nu framöver ska gruppen
samlas ihop och påbörja arbetet lite smått. R1 diskuteras som lokal till eventet.
2.5 Klubbmästeriet
Terese har haft en del kontakt med Lennart, vår nya Klubbmästare. Stormöte förra veckan, där mycket
avverkades. Bl.a. pratades det om att tiden man är med i MKM ska kortas ner så att fler kan komma med
och rullansen blir bättre. I övrigt kommer ingen pub under mottagningen hållas. En marskalksittning
under hösten kommer anordnas. Några fler gasquer ska också planeras in.
2.6 Kommunikationsnämnden
Sara Edin är ny ordförande. Mikael skulle vilja ha en träff med henne och planera hösten. Eventuellt
designa om hemsidan.
2.7 Övriga föreningar/nämnder
Mediespexet funderar på ett namnbyte. Spekuleringar än så länge.
2.8 Sektionens ordförande
En ny version av Melodia är klar! Faktura kommer snart, Terese meddelar att detta är en investering i det
långa loppet. Fortfarande oklart kring vilka som ska ha hand om dem. MKM kanske? Ska priset höjas?
Detta kommer att diskuteras vidare i fortsättningen.
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3 Ärenden
3.1 Genomgång av beslutsprotokoll
Brevlådan: Fortfarande inget.
3.2 Frågor till nämnder och diskussion
Inga frågor.
3.3 Genomgång av motioner, interpellationer och enkla frågor
Inget.
3.4 Genomgång av propositioner
Inget.
3.5 Bordlagda ärenden
Inget.
3.6 Övriga beslutsärenden
3.6.1 Beslut om attesträtt för förtroendevalda
Yrkande: Stryka de två sista raderna från bilagan.
Yrkandet godkänns.
Detta innebär att Terese Skoog får tillgång till sektionens bankgirokonto och kan på så vis
betala fakturor och liknande. Viktigt nu när vi för tillfället inte har någon kassör. Se bilaga för
mer detaljer.
Mötet går till val.
Beslutet godkänns av mötet.
3.7 Frågor till CSC
Inga frågor.
3.8 Övriga frågor
En styrelseöverlämning ska hållas på fredagen den 9:e augusti. En styrelseträff kommer hållas dagen efter
på lördagen den 10:e augusti.

4 Mötets högtidliga avslutande
Mötet avslutas kl 19:37.
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