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Styrelsemöte protokoll
Plats: Geoexpen, Luleå tekniska universitet
Tid: måndag den 10 februari 2013 kl. 12.00
Närvarande:
Alfred Holgersson, Harald Börestam, Emelie Hedlund Nilsson, Melinda Winninge, Axel Flodin
Vacher, Daniela Backlund, Joel Carlsson, Jesper Dalgren, Albin Nilsson
Adjungerade:
Nicklas Bellmyr

§1 Mötets öppnande
Ordförande Harald Börestam förklarade mötet öppnat.

§2 Formalia
a

Val av mötesordförande
Harald Börestam valdes till mötesordförande.

b

Val av mötessekreterare
Josef Persson valdes till mötessekreterare.

c

Val av justerare
Daniela Backlund valdes till mötesjusterare.

d

Adjungeringar
att adjungera in Nicklas Bellmyr med närvarande- yttrande och förslagsrätt, dock ej rösträtt.

e

Mötets behörighet
Mötet ansågs behörigt.

f

Publicering på Internet
Mötet godkände att styrelseprotokollet kan publiceras på Geosektionens hemsida.

g

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

h

Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat.
Styrelsen beslutade
att lägga protokollet för 2013-02-03 till handlingarna.

Adress:
Geosektionen, F-huset
Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ

E-mail: medk@geosektionen
www.geosektionen.se

Bankgiro:
Org.nr:

390-6880
897000-9018

2014-02-10
Sidan 2

§3
a

Föregående vecka

Ordförande
Harald har varit på KF. Snackat med I-sektionen om representationskläder. Skickat mejl om för
att få mer information om minimässan.

b

Vice ordförande
Emelie har varit på KF samt haft möte med Geosektioens KF-ledamöter. Hon har haft
överlämning med föregående vice ordförande samt suttit i expen.

c

Arbetsmarknadskontakt
Alfred har suttit i expen. Han har planerat ett kommande möte med ordförande, AO, pr-info om spons och
utskott.

d

Medlemskontakt
Daniela har haft ett möte med Melinda och har gett över ansvaret för hemsidan till Melinda.
Hon har bokat möte med bunkern och repet samt försökt fixa medlemsmejlen (hör av er om/när
ni får mejl!). Dessutom har hon varit på SOL-möte.

e

PR-info
Melinda har suttit i expen. Varit på möte med reklamtrion om representationskläder samt haft
möte med IO om den nya hemsidan. Hon har också haft möte med Daniela om gamla hemsidan

f

Kassör
Joel rapporterar för två veckor. Han har jobbat med bokföringen.

g

UBS
Jesper rapporterar för två veckor. Han har varit på två UBS-råd och två GU-möten. Han har
varit på programrådsmöte med brand. Han har haft överlämning med föregående UBS.
Dessutom haft utbildningsråd med gruv och bygg och möte med Lars. Han har deltagit i KF
samt jobbat med studentärenden och planerat stormöte.

h

Vice UBS
Albin har planerat stormöte samt haft möte med Lars Bernspång om sponsring till
programrådsreprestanter och förslag på hur kontakten ska ske mellan studenterna och deras
programrådsrepresentanter. Samt jobbat med studentärenden och varit på UBS-råd.

i

Sekreterare
Josef har skrivit protokoll och bokat E 632 till sektionsmötet.

j

Studentskyddsombud
Axel har hjälpt till i expen och provat att ha godis i kondomburken. Kondomerna tog då slut
fortare.
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§4

Sittlista

Tisdag: Joel
Onsdag: Josef
Torsdag: Alfred

§5 Snörugby
Vi är inbjudna till snörugby av MAKT. Om vi är intresserade får vi gå dit och spela.

§6 Vinterfestivalen
Vinterfestivalen kommer att gå av stapeln den 6:e mars. De står för burgare och vi får stå vid en
grill och servera. Vi kan anordna pingvinrace eller liknande. Förslagsvis så delar vi ut tygkassar
samtidigt till vinnare och andra som ser glada ut. Möte om vinterfestivalen i morgon klockan 8.

§7 Minimässan
Vi behöver mejla ut eller lägga ut på facebook information för att ragga representanter från
varje program.

§8 Representationskläder
I-styrets kläder är lite dyrare än våra. Vi börjar med att köpa Hoodies och tar en piké om vi får
spons. Vi tar samma tryck som på påsarna bak och ”Styret 2014”+namn fram.

§9 Kick-off/ teambuilding
Harald och Emelie fixar en Doodle för när vi kan ha det och förslag på vad vi ska göra. Joel
kollar vad det finns för budget.

§10 Hemsida
Det kommer att vara möte om en och halv vecka. Då skall vi ha bestämt vilka menyer som ska
finnas. Melinda fixar ett förslag.

§11 SOL-mötet
NPG vill ha input hur vi ska vara med på nolle-p. Förra styret tyckte till exempel att de hade för
lite tid. Nästa Sol om cirka en månad.
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De vill att vi delar med oss om vad vi tycker om Av4ningen. Det har varit en del problem.
Många får inte plats och väljer att fira på restauranger och liknande i stället. Ska man dela
upp av4ningen sektionsvis? Vi kommer i så fall att få mera ansvar över eventet. Ska det bara
vara tillgängligt för kårmedlemmar? Eller ska man ha det över flera dagar?
Synpunkter från oss:
Folk vill ofta gå med sin egen klass. Om inte alla kommer in är risken att folk sticker.
Det kan vara bättre att ha bara fest gemensam eftersom mångas familjer droppar av och därmed
är det lättare för alla att få plats.
Under veckan så ska vi prata med folk som varit på av4ningen och diskuterar igen på fredag.

§12 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§13 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 17 februari kl. 12.00 i Geoexpen.
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§14

Mötets avslutande

Mötesordförande Harald Börestam förklarade mötet avslutat.

Harald Börestam, mötesordförande

Josef Persson, mötessekreterare

Daniela Backlund, justerare
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