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Styrelsemöte protokoll
Plats: Geoexpen, Luleå tekniska universitet
Tid: måndag den 22 april 2014 kl. 12.00
Närvarande:
Josef Persson, Emelie Hedlund Nilsson, Harald Börestam, Melinda Winninge, Axel Flodin Vacher,
Jesper Dalgren, Joel Carlsson, Daniela Backlund.

§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
Joel Carlsson valdes till mötesjusterare.

d

Adjungeringar
Inga adjungeringar gjordes.

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 2014-04-14 till handlingarna.
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§3
a

Föregående vecka

Ordförande
Harald har varit med och spelat in en film till Data 30 år samt varit på möte för planering av
Nolle-P.

b

Vice ordförande
Emelie har varit på möte för planering av Nolle-P, spelat in film till Data 30 år, satt upp
affischer för sektionsmötet samt haft ett möte med valberedningen.

c

Arbetsmarknadskontakt
Ej närvarande.

d

Medlemskontakt
Daniela har skickat ut medlemsmejl och fixat nya mejladresser för programrådsrepresentanter
och S.T.E.N.

e

PR-info
Melinda har varit med på mötet för planering av Nolle-P, suttit i expen, spelat in och klippt
filmen till Data 30 år. Dessutom har hon gjort affischer och dylikt för sektionsmötet,
nomineringar till valet och Georgs födelsedag. Hon har också bokat bunkern och beställt tacos
till phösarmiddagen.

f

Kassör
Joel har jobbat med bokföringen för 2013 tillsammans med Titti, betalat fakturor och varit på
kassörsråd. Dessutom har han varit med och spelat in film till Data 30 år.

g

UBS
Jesper har varit på möte med brinn, möte med NPG, möte med grundutbildningsledaren och
möte med Arktis. Dessutom har han haft programrådsmöte med Arkitektur och varit på mötet
för planering av Nolle-P.

h

Vice UBS
Ej närvarande.

i

Sekreterare
Josef har skrivit protokoll, spelat in film till Data 30 år samt varit på mötet för planering av
Nolle-P.

j

Studentskyddsombud
Axel har varit på mötet för planering av Nolle-P, fixat valberedningens bordspratare, jobbat
med designen på veckomejlet samt diskuterat den nya hemsida med Melinda.

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

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

Bankgiro:
Org.nr:

390-6880
897000-9018

2014-04-22
Sidan 3

§4

Sittlista

Tisdag: Styrelsemöte
Onsdag: Möte i expen
Torsdag: Joel.

§5 Nolle-P
Vi kommer att ha ett möte med sektionsföreningarn om Nolle-P imorgon.
Även VoF som inte är en sektionsförening är inbjudna. Vi bör inte behandla dem som en
sektionsförening, men de får gärna hjälp till och vi är positiva till att de blir en sektionsförening
längre fram. Brinn kommer ej men Arktis och S.T.E.N kommer.
Sektionsmiddagen: vi har möjlighet att ansöka pengar för nollearmband. Vi kan få spons för
maten från annat håll men show eller liknande kan täckas av pengarna vi får för armbanden.
Enligt kontraktet vi fått på mejlen så kommer nollorna att få föranmäla sig till middagen.
TKL vill ha två sektionsaktiva som hjälper till på grill-Pheasten.
Vi bör ta upp med NPG om vi kan ha något eget samtidigt som Maskin har VKM.

§6 Phösar-möte
Phösar mötet är på torsdag i B192 klockan 18:30. Vi går upp alla som är där men bara en
snackar. Efteråt tar vi våra phösare med oss. 27 personer är anmälda till tacomiddagen.

§7 St Rabrustber
Mat: Tunnbrödrullar, vi samlas framför Ica slemmis, 15:30 för att handla och göra i ordning.
Kläder: Hurtbulle. Lek: Irländsk julafton.

§8 LKAB:s årsstämma
LKAB har bjudit in oss att arbeta i garderoben under deras middag och teknologbanketten. Joel
ställer upp.

§9 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§10 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 28 april kl. 12.00 i Geoexpen.
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§11

Mötets avslutande

Mötesordförande Emelie Hedlund Nilsson förklarade mötet avslutat.

Emelie Hedlund Nilsson, mötesordförande

Josef Persson, mötessekreterare

Joel Carlsson, justerare
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