Bilaga 1: Styret informerar
En god del av tiden sedan föregående möte har styret planerat, sökt sponsring för och anordnat Geosektionens
deltagande i Nolleperioden 2014. Nedan kommer en redogörelse för vad som hänt utöver Nolle-p, samt
höstens planer.

Event:
Genomförda
 Maj: Ny hemsida
- Styret bjöd kårmedlemmar på fika i samband med release av nya hemsidan
 Augusti: NOLLE-p
- Tillsammans med föreningar, rep och bunker har styret planerat och genomfört GEOs deltagande i
Nolle-p 2014. Så som Sektions- dag och middag (Harry Potter sittning), Sektionskampen, caps-turnering.
Kommande
 September: Rodden (Repet anordnar)
 November: Geo Grows Mustasch
- Styret säljer specialdesignade Mustaschmärken, överskottet går till cancerfonden.
- Sektionsmöte 4, Val av 2015 års styre.
- Geoaktivas fest
 December: La Grande Finale! Geolussebalen (Repet anordnar)
Under hösten kommer även en del Företagsluncher och kvällar att ske. Datum är inte spikade för dessa men
håll utkik i mailen. Det kommer en inbjudan!

Utbildningsbevakning:
Rörande utbildningsbevakning har vi genomfört allt som har varit ålagt oss angående studentärenden,
programråd och så vidare.


Nya programrådsrepresentanter för klasserna i årskurs ett är tillsatta. Representanterna har sedan
deltagit i en internutbildning för att underlätta deras arbete och för att få ut så mycket som möjligt av
programråden.

Studieskydd
På SMK-möten diskuteras problem för att förbättra studiemiljön på LTU. Inom en snar framtid kommer Hajen
och Gelbe att renoveras. (Anslag har suttit uppe under september med möjlighet att komma med synpunkter
på framtagna renoveringsförslag)




Under hösten utför Geosektionens SSO en jämförelse mellan studiemiljön på LTU och LTH i Lund
för att få inspiration till förbättringar här på skolan.
Vidare jobbar SSO denna termin med att utveckla SSO-posten till en attraktiv och engarande del, samt
färdigställa dokument för att underlätta arbetet för nästkommande SSO.
Det finns planer på att bygga om Regnbågsallén med markerade cykelparkeringar och förbättra
rökburarna.

Övrigt
I december besöker styret, tillsammans med motsvarende sektioner i Sverige, V-sektionen i Lund.
Inköp
 Märken – Bunkern, IMP
 Gåvor till nollor – Tandborstar och pins
 Profilprodukter – Banderoll och roll-ups

