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Styrelsemötesprotokoll-31/8-2015-Geoexpen-

§1! Mötets-öppnandeHampus Hugoson förklarade mötet öppnat 12:00.

§2! Formaliaa!

Val-av-mötesordförandeHampus Hugoson valdes till mötesordförande.

b!

Val-av-mötessekreterareViktor Eriksson valdes till mötessekreterare.

c!

Val-av-justerareAlbin Brette valdes till mötesjusterare.

d!

AdjungeringarInga adjungeringar gjordes.

e!

Mötets-behörighetMötet ansågs behörigt.

f!

Publicering-på-InternetMötet godkände att styrelseprotokollet kan publiceras på Geosektionens hemsida.

g!

Fastställande-av-dagordningMötet beslutade
att riva upp fastställande dagordning.
att lägga till paragraf 12 ”Firmatecknare”.
att godkänna dagordningen.

h!

Föregående-protokollFöregående mötesprotokoll är ej justerat.
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§3! Utvecklingssamtal-

Föredragare:-Josef-Persson-

Fortsatta utvecklingssamtal föreslås för alla de som inte hann ha ett i våras. En Doodle
kommer att läggas upp så att tider kan bestämmas för alla.

§4! Sektionsmötet--

Föredragare:-Hampus-HugosonTiden och platsen för sektionsmötet har bestämts till den 23 september kl 19:00 i A117 (LKABsalen).
Innan sektionsmötet kommer det att hållas overallprövning.
För att informationen ska komma ut så fort som möjligt ska alla börja fundera på vad som ska
tas upp. När informationen sedan är samlad ska den spridas på sociala medier.
Förslag på stadgeändringar:
Hampus och Josef föreslår att tiden man sitter i styret ska ändras från vinter-vinter till
sommar-sommar då andra sektioner på LTU har sommar-sommar. Diskussion sker och ett
problem som kan bli är att nästa styre kommer att få sitta i ett och ett halvt år för att
korrigeringen ska ske. Ett annat problem är att det kan bli svårt att få ihop Nolle-p. För att
underlätta arbetet för det nya styret med Nolle-p kommer överlämningen ske tidigare så.
En annan stadgeändring som behöver göras är hur man söker bidrag då denna stadgeändring
inte gick igenom senast.
Sammanfattningsvis av paragraf 4 ska alla redan nu börja fundera på vad för information
som ska tas upp på sektionsmötet.

§5! Kick-off-

Föredragare:-Josef-PerssonJosef förslår ett kick off/diskussionsmöte där styret kan prata om vad för event som är i höst
eller som styret vill ha. Efter mötet kommer team building ske på Olearys med mat och
bowling. Kick-off kommer att hållas torsdag den 3 augusti 18:00.

§6! Uppföljning-av-NolleTp-

Föredragare:-Hampus-Hugoson-

En uppföljning hur Nolle-p:s verksamhet sker. Sammanfattningsvis har verksamheten gått
bra då stämningen har varit god. Problem som dock uppstod var under sektionsmiddagen då
tekniken krånglade. En miss gjordes även under sektionsmiddagen då programmet
”Underhållsteknik” inte togs upp men det återgärdades vid en senare sittning.
Rustam lämnade förslag om att styret ska göra ett gyckel under ”Norrskenröjet”. Efter
diskussion så kan det bli svårt att genomföra då det brukar vara ganska stökigt på sittningen.

-
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§7! Framtida-styrelsemötenFöredragare:-Hampus-HugosonSe-bilaga-1-

Hampus har suttit med på kårstyrelsens kårmöte. Till varje punkt fanns lite bakgrundsfakta
så att alla kan ta del av vad som kommer att tas upp på mötena. Hampus förslår att även
styret ska ha samma upplägg så att alla kan ta ett ställningstagande till agendan innan
styrelsemötena. I fortsättningen kommer därför en sammanfattning om vad som ska tas upp
skickas till Hampus innan mötena. Det ska även vara samma upplägg för vad som har gjort
veckan innan mötena. Det man har gjort ska skickas in innan mötena.

§8! Alkoholtillstånd-

Föredragare:-Hampus-HugosonAll alkohol som har sålts på skolan under Nolle-p har kommit från Datasektionen då de har
alkoholtillstånd på universitet. Universitetet har velat ha det så här då det ser bättre samt att
de har Carlsberg som samarbetspartner vilket tar bort mellanhänder. Det som föreslås är att
Geosektionen också ska ansöka om alkoholtillstånd då det kan dra in mycket pengar till
sektionen och gynna alla medlemmar inom Geo. Albin ska ta på sig att kolla upp vad det är
för krav och vad det skulle innebära för jobb för att få alkoholtillstånd.

§9! Geolusset-

Föredragare:-Hampus-HugosonNCC har kommit överens med Albin om att ha två föreläsningar under hösten men de
kommer inte att sponsra Geolusset. Albin ska fortsätta ta kontakt med företag, bland annat
PEAB, Smurfit-Kappa och Bergmannaföreningen. Om Albin inte skulle få något resultat
inom två veckor kommer det att delas ut arbetsuppgifter till andra i styret för att få in
sponsorer.
Ett dokument kommer att skapas där alla kan skriva upp förslag på företag som kan
kontaktas.
Rustam ska titta med lokalen som hyrdes förra året om avgifterna för hyran etc. kan bli
billigare då många föreningar har använt dem efter det att Geolusset var där förra året.
SPN har även en ny policy för att få söka pengar. I fortsättningen ska en ansökan göras för att
få pengar och pengarna kommer att ges ut som ett bidrag.

§10!Geoaktivas-fest-

Föredragare:-Rustam-Yamilov-

En diskussion hålls om att ha en fest för alla subgrupper etc. under Geosektionen. Tidigare år
så har det fallit på styret då repet ansåg att det inte haft tid men Rustam ska ta kontakt med
Repet för att se om de kan ta på sig det ansvaret igen.
Rustam lämnar även förslag att vi ska sitta på stuk någon fredag då och då under mötena för
att synas mer.
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§11!Vinnare-NollemässanFöredragare:-Josef-PerssonJohanna Mörtberg vann tävlingen under Nollemässan. Josef kommer att publicera det på
sidan samt att hon ska få komma och hämta sitt pris.

§12!FirmatecknareStyret förslår att Hampus och Charlotte ska bli firmatecknare för Geosektionen.
Styret beslutar
att Hampus och Charlotte ska bli firmatecknare för Geosektionen.

§13!ÖvrigtSittlista:
tisdag: Mathilda och Rustam
onsdag: Hampus och Viktor
torsdag: Albin

§14!Föregående-veckaa!

OrdförandeHampus har hjälpt till att anordna GEOs verksamhet under Nolle-P.

b!

Vice-ordförandeJosef har hjälpt till att anordna GEOs verksamhet under Nolle-P.

c!

ArbetsmarknadskontaktAlbin har inget att rapportera.

d!

MedlemskontaktJan har inget att rapportera.

e!

PRTinfoAnnika har inget att rapportera

f!

KassörCharlotte har inget att rapportera.

g!

UBSRustam har Tagit hand om ett ärende på ub.se, hjälpt till att anordna GEOs verksamhet
under nolle-p, pratat med dom flesta geo-phösarna angående klassråd, hjälpt repet med
grillphaesten och i baren.
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h!

Vice-UBSMathilda har hjälpt till att anordna GEOs verksamhet under Nolle-P.

i!

SekreterareViktor har inget att rapportera.

j!

StudentskyddsombudLiv-Johanna har inget att rapportera.

§15!Nästa-möteNästa möte kommer hållas den 7 september.

§16!-Mötet-avslutatMötesordförande Hampus Hugoson förklarar mötet avslutat 12:52.

Hampus Hugoson, mötesordförande

Viktor Eriksson, mötessekreterare

Albin Brette, justerare
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