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Dagordning Styrelsemöte 8/5 2015 Geoexpen

1. Mötets öppnande
Gustav Lood Stark förklarade mötet öppnat 12:04.

2. Formalia
a.

Val av mötesordförande
Gustav Lood Stark valdes till mötesordförande.

b.

Val av mötessekreterare
Viktor Eriksson valdes till mötessekreterare.

c.

Val av justerare
Annika Paulsson Gölin.

d.

Adjungeringar
Vera Öberg från Repet.

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 2015-04-27 är ej justerat.
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3. Föregående vecka
a.

Ordförande
Gustav var på NPG-möte, möte med kårkontakter, möte med föreningar och
ledningsgruppsmöte.

b.

Vice ordförande
Se ovan, Ordförande.

c.

Arbetsmarknadskontakt
Albin har mailat med bergmanaföreningen angående ersättning för att publicera deras event.
Har även diskuterat med bergmanaföreningen om att stundeter ska hjälpa dem med eventet
under den tiden dem är här.
Albin har även haft fortsatt kontakt med CSN och försökt få kontakt med Skanska och SSAB
utan resultat.

d.

Medlemskontakt
Jan har tagit hand om två medlemsmail, haft olika möten i Geoexpen och bokat B192 till nollep.

e.

PR-info
Annika har arbetat med hemresande student, gjort om saker på Geosektionens hemsida, bland
annat tagit bort tidigare sponsorer, varit på två Project-G möten och jobbat på affischerna till
sektionsmötet

f.

Kassör
Charlotte har varit i kontakt med kansliet angående förra årets redovisning.

g.

UBS
Rustam är ej närvarande.

h.

Vice UBS
Elina är ej närvarande.

i.

Sekreterare
Viktor har skrivit på proposition om programföreningar till sektionsmötet.

j.

Studentskyddsombud
Liv-Johanna har varit på utbildning i arbetsmiljöstress, haft SMK-lunchmöte med
medlemskontakt och ordförande och varit i kontakt med Catrin angående sponsring och hur
många nollor det blir.
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4. Repet-affischer.
Det har varit flera olika åsikter angående pengar till affischer. Vera har förstått att Geo betalt
men det har inte skett. Repet skulle vilja få sponsring till Geoslaget, eftersom det är för geo så
skulle sponsring varit välkomnat. Enligt budgeten ska repet få 1 500 kr från Geosektionen. Den
enda kostnaden som är för Geoslaget är affischerna vilket den sponsringen från Geosektionen
borde täcka upp. 35 affischer har beställts till Geoslaget.
Till andra affischer i framtiden tar repet på sig att betala.

5. Propositioner.
Gustav ville få en bild av hur det går med de propositioner som är ute. De propositioner som
kommer att skickas in inför sektionsmötet är för programförningar och eventutskottet
kvartalsrapporter. Propositionen för programföreningar är färdig.

6. Sektionsmötet.
Till sektionsmötet ska det bakas och det har inte bestämt vilka som ska baka. Då vi har 3500 kr
till sektionsmötet ska viss fika köpas men den största mängden kommer Viktor, Jan och Albin
att baka.

7. Veckomail.
Det som ska vara med är Projekt-G, mer reklam för sektionsmötet, Geoexpen kommer vara
öppet tisdag och stängt resten av veckan på grund av omtentaperiod.

8. Eventbidrag
De föreningar som har sökt eventbidrag är Arktis och BRINN.
BRINN vill ha bidrag för dekorer till vårmiddagen. Efter diskussion och röstning beslutar
styrelsen
att BRINN ska få Eventbidrag för Vårmiddagen eftersom den gynnar Geosektionens
medlemmar och det har inte fått något innan Eventbidrag innan.
BRINN vill ha Eventbidrag till en phösarfest. Efter diskussion och röstning beslutar styrelsen
att BRINN inte ska få Eventbidrag till en phösarfest. Eventbidraget ges inte ut på grund av
att det just är en phösarfest. Tidigare år så har det varit praxis att de pengarna som phösarna
tjänar in under nollningen är de pengarna som används. Det finns även risk om pengar ges till en
phösarfest kommer alla att söka till varje phösarfest. Ytligare motivering är att Geosektionen
måste vara säkra på att Eventbidraget bara går till Geomedlemmar och det är inte fallet.
BRINN vill ha Eventbidrag till en Kebnekajseresa. Geosektionen vill ha en större motivering
och just vad pengarna kommer att gå till innan beslut kan tas.
Arktis vill ha Eventbidrag för Project-G. Efter diskussion och röstning beslutar styrelsen
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att Arktis ska få Eventbidrag till Project-G. Motiveringen till beslutet är att eventet är stort
och det kommer att gynna många medlemmar.

9. Övrigt.
Kommer att tas nästas möte.

10. Nästa möte.
Nästa möte kommer att hållas 11 maj 12:00 i Geoexpen.

11. Mötet avslutas
Mötesordförande Gustav Lood Stark förklarade mötet avslutat 12:52.

Gustav Lood Stark,
mötesordförande

Viktor Eriksson, mötessekreterare

Annika Paulsson Gölin, justerare
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