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Dagordning Styrelsemöte 14/9 2015 Geoexpen

1.

Mötets öppnande
Närvarande: Josef Persson, Hampus Hugoson, Rustam Yamilov, Mathilda
Norell, Annika Paulsson Gölin, Albin Brette, Charlotte Jakobsson, Liv-Johanna
Lindberg, Mathilda Vikström, Joakim tapper, Viktor Eriksson
Hampus Hugoson förklarade mötet öppnat 12:07

2. Formalia
a.

Val av mötesordförande
Hampus Hugoson valdes till mötesordförande.

b.

Val av mötessekreterare
Viktor Eriksson valdes till mötessekreterare.

c.

Val av justerare
Annika Paulsson Gölin valdes till mötesjusterare.

d.

Adjungeringar
Mötet beslutade
att adjungera in Joakim Tapper 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
Mötet beslutade
att riva upp fastställande dagordning.
att Lägg till paragraf 8 ”Smartstudies” och paragraf 9 ”Smartindex”.
att godkänna dagordningen.

h.

Föregående protokoll
Föregående protokoll är justerat och beslutas att läggas till handlingarna.
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3.

Sektionsmötet

Föredragare: Hampus Hugoson
Gustav har haft invändningar angående byte av verksamhetsår men Hampus har kollat
upp att det inte ska vara några problem att byta.
Mötet är inte behörigt då kallelsen inte kom ut en vecka innan men Hampus kommer
att säga att det var tekniska problem. Hampus frågar om det är mötets mening att
godkänna mötet, om det är någon emot så får det skjutas upp.
Styret ska stå i dörren och kolla vilka som är medlemmar och ej, det ska göras för att
det ska vara lättare att se vilka som har rösträtt. Det kan även ses som en möjlighet att
värva medlemmar vid mötet. Tidigare har det varit att de främre raderna fylls med
medlemmar och att icke medlemmar placeras längre bak, allt för att lättare kunna se
vilka som har rösträtt.
Till mötet ska bland annat kaffe kokas, det gör Mathilda och Mathilda
Varje Subförening tar med sina märken samt att styret ska ta med märken till
försäljningen som börjar 18:30.

4.

Sponsorer

Föredragare: Charlotte Jakobsson
Då det är mycket pengar som behövs för att verksamhetsåret ska gå runt så behöver det
läggas upp en plan. Albin har tittat på en plan som ska skickas till repet men även styret
ska ta del av den. Albin ska ta fram ett dokument där varje person i styret får två
företag var att kontakta.
Albin har bland annat kontaktat Peab och de är eventuellt intresserade.
Tidigare har SPN sagt att det inte kommer ge bidrag till Geolusset men en ansökan ska
skickas in med förhoppningar att de kan bidra ändå.

5.

Medlemsmail

Föredragare: Jan Berglund
Smartindex och utbildningsbevakning,

6.

TKL-kontakt

Föredragare: Hampus Hugoson
TKL har ändrat kontaktpersoner. Istället för VO och UO kommer vi ha Branders som
AO och Phaestmästaren Linus.

7. Geomössor

Föredragare: Hampus Hugoson
Tidigare har det diskuterats om att ha någon PR-grej som ska ges ut till medlemmar.
Hampus har som förslag att ha mössor då dessa kommer att synas bra samt att det
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kommer användas stor del av året. Albin ska ta kontakt med Skanska då de är
intresserade av sådant. En möjlighet är att även få extra sponsring. Albin ska ta fram
kontaktuppgifter för Skanska och ge det till Charlotte som tar på sig att kontakta dem.

8. Smartstudies

Föredragare: Albin Brette
I början av sommaren skulle Smartstudies få upp en tjänst om läxhjälp på
Gesektionens hemsida. Albin plockade ner den för två veckor sedan då det har blivit ett
missförstånd om hur länge texten skulle ligga uppe. Smartstudies vill att texten ska
ligga uppe året ut och därför kommer den nu att placeras under sponsring.

9. Smartstudies

Föredragare: Mathilda Norell och Rustam Yamilov
Ltu har gjort en enkät (Nöjd studentindex NSI) för att se hur nöjda studenterna är med
sina studier. Enkäten är tillgänglig till och med 4 oktober. Uppdraget är att det ska
spridas via sociala medier, tex Facebook. Det kan även tas upp på andra sektionsmöten
etc. För det får Geosektionen 2000 kr. Detta kan även spridas i GEOaktiva då alla där
kan sprida det vidare.

10. Övrigt
Fronter kommer stängas innan sommaren och kanvas kommer att användas istället.
Under UBS-rådet informerade LTU om en spärr. Som det är nu så kan en student gå 5
år utan att klara en kurs. LTU funderar därför på att lägga in en spärr, förslagsvis vid
tre år, då studenten måste ha klarat sina kurser för att få fortsätta sina studier.
Fördelen är att det kan motivera studenter att klara kurser men nackdelen är att LTU
kan komma att förlora studenter..
TKL vill ha insyn på hur Geosektionens ekonomi är. Det är inget krav men det kan
komma att bli.
Förslagsvis kan det tas upp på sektionsmötet eller skickas till TKL.
En ordningsfråga inför sektionsmötet är att inga medlemmar i styret har rösträtt under
sektionsmötet på onsdag.

11. Sittlista
Albin: tisdag
Hampus viktor: osndag
Josef: torsdag
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12. Föregående vecka
a.

Ordförande
Genomfört utvecklingssamtal
Varit på KF, utfrågning av ny AO
Gjort kallelse till sektionsmötet
Deltagit vid inspark av Repets nya stumpar

b.

Vice ordförande
Rapport saknas.

c.

Arbetsmarknadskontakt
Rapport saknas.

d.

Medlemskontakt
Rapport saknas

e.

PR-info
Rapport saknas.

f.

Kassör
Rapport saknas.

g.

UBS
UBS-råd och möte med programföringar.

h.

Vice UBS
UBS-råd och möte med programföringar.

i.

Sekreterare
Inget att rapportera.

j.

Studentskyddsombud
Rapport saknas.

13. Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas den 28 september.

14. Mötet avslutat
Mötesordförande Hampus Hugoson förklarar mötet avslutat 12:52.
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Hampus Hugoson,
mötesordförande

Viktor Eriksson, mötessekreterare

Annika Paulsson Gölin , justerare
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