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Styrelsemöte protokoll
Plats: Geoexpen, Luleå tekniska universitet
Tid: måndag den 24 februari 2013 kl. 12.00
Närvarande:
Joel Carlsson, Emelie Hedlund Nilsson, Melinda Winninge, Jesper Dalgren, Axel Flodin Vacher,
Daniela Backlund, Josef Persson, Harald Börestam.
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
Jesper Dalgren 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 justerat.
Styrelsen beslutade
att lägga protokollet för 2013-02-17 till handlingarna.
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§3
a

Föregående vecka

Ordförande
Harald har samtalat med Arktis om att deras önskan att bli sektionsförening.

b

Vice ordförande
Emelie har varit på Ordfrad och suttit i expen. Dessutom har hon styrt ihop en lek till
vinterfestivalen.

c

Arbetsmarknadskontakt
Harald har suttit i expen samt haft ett möte med ordföranden. Han har också deltagit i ett möte
med Melinda, Daniela och utskottet.

d

Medlemskontakt
Daniela har deltagit i mötet med utskottet samt uppdaterat facebook och ordnat en medlemslista
vi kan använda då vi skall bjuda på semlor.

e

PR-info
Melinda har deltagit i mötet med utskottet. Hon har också varit på ett möte om Geos nya
hemsidan. Dessutom har hon satt upp affischer om semmeldagen samt pratat med Catrin
Edelbro om trycket på representationströjorna. Dessutom har hon gjort en inventering över hur
många olika märken vi har kvar.

f

Kassör
Joel har varit på ett möte med Repet om deras budget samt kollat igenom bokföringen.

g

UBS
Jesper har varit på Nrts, Imps, Samhällsbyggnads och Bygg och anläggnings programråd.
Dessutom har han jobbat med studentärenden.

h

Vice UBS
Ej närvarande.

i

Sekreterare
Josef har skrivit protokoll.

j

Studentskyddsombud
Axel har suttit i expen.

k

Gemensamma aktiviteter
Samtliga närvarande har varit på teambuilding med Repet och Bunkern. Samtliga närvarande
utom Emelie har varit på presentationstekniksutbildning.
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§4

Sittlista

Tisdag: Daniela
Onsdag: Joel
Torsdag: Alfred

§5 Budget med repet och bunkern
Joel har varit på ett möte med Bunkern och Repet.
Repet har några funderingar. De tar hand om georg cup och men har inte någon post i sin budget
för det. De kommer inte att behöva så mycket till det, bara ca 100 kr till lite afficher och så.
För Geoslaget är biljettförsäljning budgeterat som en intält på 2000 kr men de menar att de inte
har brukat sälja några biljetter. Platsen för Geoslaget är en gräsplan så det är svårt att kolla
biljetter. De vill ha ca 500 kr till att hyra musikanläggning.
Repet vill ha ut ett bankkort att använda under nolle-p. Det är mycket tveksamt om de bör få
det.
Förra styret beslutade att Bunkern skulle få 2000 kr extra i budgeten. Dessa bör gå till att
renovera bunkern.
Bunkern undrar om deras märken. De undrar om de kan köpa ut alla sina märken för att sälja
dom själva. De kan få köpa ut alla sina stora märken och en del av sina små.
Bunkern och Repet vill trycka upp nya märken men vi har inte budgeterat för inköp av märken.
Förslagsvis så köper vi in åt dem och de köper ut dem direkt. Alternativt så beställer de sina
märken själva.

§6 Arktis
Arktis kommer att ansöka om att bli en sektionsförening och de vill ha ett möte med oss innan
dess. Detta kommer att tas upp på nästa sektionsmötet och en motion ska komma in innan dess.
Vi kommer att ha ett möte också om vad vi tycker om det. Vi har fått in deras stadgar redan nu.

§7 Av4ningen
De ansvarig vill ha våran input på hur det ska göras.
Vi tycker:
En del har avfyrning ett år efter att de är klara med sin utbildning. Men risken är då stor att
många inte kommer.
Vi tycker att alla ska kunna få vara med.
Förslagsvis så delas middagen upp sektionsvis och man har en gemensam fest efter detta.
Separata biljetter för middagen och festen ska kunna lösas. Vissa kommer då att få sämre
lokaler än andra.
Man bör helst inte dela upp det på flera dagar.
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§8

Vinterfestivalen

Daniela har skickat in info och foldrar till de ansvariga. Vi som är funktionärer kommer att bli
bjudna på frukost klockan 7-8 i centrumrestaurangen för lite pepping.
Vi kommer att stå vid grillen 14 -18 men vi behöver vara där lite innan för att ställa i ordning.

§9 Semmelbaket
Vi skall baka semmelbullarna på söndag hos Emelie på Väderleden 9 klockan 10:00.

§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§11 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 2 mars kl. 12.00 på Väderlden 9.
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§12

Mötets avslutande

Mötesordförande Harald Börestam förklarade mötet avslutat.

Harald Börestam, mötesordförande

Josef Persson, mötessekreterare

Jesper Dalgren, justerare
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