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Styrelsemöte protokoll
Plats: Väderleden 9
Tid: söndag den 2 mars 2014 kl. 13.45
Närvarande:
Daniela Backlund, Melinda Winninge, Alfred Tolvtin, Harald Börestam, Jesper Dalgren, Albin
Nilsson, Axel Flodin Vacher, Josef Persson, Emelie Nilsson Hedlund
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
Albin Nilsson 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 ej ännu justerat.
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§3
a

Föregående vecka

Ordförande
Harald har hållit i måndagsmötet, haft ett möte med SBN:s styrelse, haft ett möte med AO, haft
ett möte med Vice ordförande om Upptakt samt varit på Ordfrad. Han har också köpt skranor
inför vinterfestivalen.

b

Vice ordförande
Emelie har varit på Ordfrad och varit på mötet om Upptakt. Dessutom har hon planerat och fixat
inför vinterfestivalen.

c

Arbetsmarknadskontakt
Alfred har haft ett möte med AO och ett annat möte med utskottet, Repet och Bunkern.
Dessutom har han suttit i expen.

d

Medlemskontakt
Daniela har skickat ut medlemsmejl och suttit i expen. Dessutom har hon varit på mötet med
Utskottet. Dessutom har hon gjort en eventkalender för alla framtida event.

e

PR-info
Melinda har satt upp afficher om sektionsmötet samt deltagit i mötet med utskottet. Hon har
också beställt märken och pratat med SBN om spons för representationströjorna.

f

Kassör
Ej närvarande

g

UBS
Jesper har jobbat med studentärenden samt planerat och tyvärr avstyrt ett stormöte. Han har
också justerat protokoll.

h

Vice UBS
Albin rapporterar för tre veckor. Han har varit på ett projektmöte om att ändra hur
sektionstillskott beräknas och betalas ut. Han har varit på programråd med NRT och IMP. Han
har planerat det inställda stormötet samt justerat mejl-listorna för programrådsrepresentanter.

i

Sekreterare
Josef har skrivit protokoll.

j

Studentskyddsombud
Axel har tömt soptunnan i expen

k

Gemensamma aktiviteter
Hela styret utom Joel har bakat semlor inför Georgs födelsedag.
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§4

Sittlista

Tisdag: Axel
Onsdag: stängt
Torsdag: Alfred

§5 Arktis
Arktis kommer att ansöka om att bli en sektionsförening. De vill ha bättre samarbete mellan
program till exempel genom arbetsmarknadsutskott. Vi har fått in deras stadgar. Vi får läsa och
diskutera dem på nästa möte.
Vill vi ha dem som en sektionsförening? Förra styret var tveksamma om detta. De verkar dock
seriösa och anordnar bland annat resor och tävlingar.
Det kostar 50 kr att vara med i Arktis. Om vi ska kräva att alla i Arktis ska vara kårmedlemmar
så kan det ses som märkligt att man måste avlägga både en kåravgift plus Arktis egna avgift.
Bara Geo har sektionsföreningar. TKL ser positivt på att vi har det och vill eventuellt ge ett
bidrag för detta. Är det bra att pengar från kåravgifter går till folk som inte är kårmedlemmar?
Enligt TKL:s stadgar så måste alla funktionärer inom TKL vara kårmedlemmar. Därigenom
borde sektionsföreningarnas styrelser också vara kårmedlemmar.
Kan medlemmar i Arktis rösta i frågan på sektionsmötet? Vi kollar upp detta med TKL som har
mer erfarenhet om sådana frågor.

§6 Sektionsmötet
Verksamhetsberättelser, motioner, etc ska vara färdiga innan onsdag förmiddag så att Daniela
kan skicka ut det.
Bör vi göra om reglementet? Nu står det att ansökningar om verksamhetsbidrag för
sektionsföreningar ska vara inne innan 30:e november, men det begränsar hur man lägger
sektionsmötet. Det kanske vore bättre med att ha sista ansökningsdatum tio dagar innan sista
sektionsmötet stället, alltså samma som gäller för motioner.
Ska vi ha fika på möte? Josef, Emelie och Alfred bakar lite eget, Axel bakar något franskt.

§7 Intern revisor
Vi har en som är intresserad av posten, men hon hör till Luleå Studentkår. Kan man betala
kåravgift för att bli medlem i TKL och på så sätt bli intern revisor? Emelie kommer att forska i
frågan.

§8 Tröjor
Vi kommer att få spons från SBN för deras logga och eventuellt från TKL om vi har med deras
också. Vi vill förmedla att vi hör till TKL och bör alltså ha med deras logga. Vi kommer att ha
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samma märke på ryggen som det som finns på tygväskorna, TKL:s och SBN:s loggor på
armarna samt ”Geostyret” och våra namn fram.

§9 Sektionsbil
Bunkern önskar att vi skaffar en bil till sektionen, alltså något liknande som Maskin-sektionen
har. Vi kan nog få många sponsorer. Om vi skaffar en bil så bör vi fixa en parkeringsplats på
skolan. Kan en ideell förening stå som ägare för en bil? Eller kan vi fixa det genom SBN? Vi
kan fundera på det fram till nästa budgetering.

§10 Vad händer i veckan?
Måndag: Demonstration mot sänkt studiemedel. Eftersom det är tveksamt om vi kan engagera
oss i politiska frågor på det sättet så väljer vi själva om vi går dit och då gör vi det som
privatpersoner.
Onsdag: Semmelfika i Bunkern. Vi måste vara där lite innan och börja fixa iordning.
Onsdagkväll: Vinterfestival i Måttsund
Torsdag: Vinterfestival. Vi måste fixa ett bord. Vi bör vara där så fort som möjligt efter lunch.
Det är frukost klockan 7-8 i Centrumrestaurangen för alla funktionärer. Vi kommmer att få ett
telefonnummer till Centrumrestaurangen för att ringa när vi får slut på kaffe så får vi nytt inom
en halvtimme. Det kommer att vara Afterski efteråt. Vi ska fixa ett stort pris som ska delas ut
under kvällen. Förslagsvis gör vi ett kit med tygpåse, märke, pingvinstänger, usb-minne,
pingvin-tshirt, etc. Alternativt kan STIL sponsra oss med ett massagepass. Vi delar ut tygpåsar
till alla som tävlar.

§11 Upptakten
Det kommer att anordnas en lära-känna-kväll för alla aktiva inom kåren på STUK. Det kommer
att vara den 11:e mars vid 17-18 tiden.

§12 Städdag i expen
Vi behöver storstäda i expen och gå igenom vad som finns i alla lådor. Vi tar det efter tenta-P.

§13 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§14 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 8 mars kl. 12.00 i Geoexpen.
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§15

Mötets avslutande

Mötesordförande Harald Börestam förklarade mötet avslutat.

Harald Börestam, mötesordförande

Josef Persson, mötessekreterare

Albin Nilsson, justerare
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