2015-03-09

Dagordning 9 mars klockan 12.00
Dagordning Styrelsemöte 16/2 2015 Geoexpen
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Sofia öppnar mötet 12:03

§ 2 Formalia
a Val av mötesordförande
Sofia

b Val av mötessekreterare
Viktor

c Val av justerare
Rustam

d Adjungeringar
Linus och Vera

e Mötets behörighet
Rätt dagordning

f Publicering på Internet
Ja

g Fastställande av dagordning
Ja. Punkt 7 läggs in, sittlista

h Föregående protokoll
Justerat.
På väg upp
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§ 3 Föregående vecka
a Ordförande
Sofia hade ett möte med de andra sektionerna, sektionsmöte. KF, BRINs stormöte.

b Vice ordförande
Möte med arbetsmarknadskontakt, bakat inför sektionsmöte, sektionsmöte. Möte med tidigare
extern revisor och tidigare vice ordförande Fredrik Staffansson. Satt med på STENs
styrelsemöte

c Arbetsmarknadskontakt
Albin möte med vice, sektionsmöte, försökt att ta kontakt till Catrin men inget svar än,
arbmöte.

d Medlemskontakt
BRINs möte och sektionsmöte. Thulen ska skickas.

e PR-info
Gamla protokoll har kommit upp, svarat på mail, kollat budget, hjälpa sten att ta ut en ny
logga. Träffade Emelie angående hemresandestudent.

f Kassör
Sektionsmöte

g UBS
UBS-möte, tagit hand om ärende, varit aktiv som Georg under tkl-kampen(M-bowling) och
beerpong i bunkern.

h Vice UBS
UBSmöte, sektionsmöte, kf, bakat inför sektionsmöte, student. Mailat Catrin.Gymnasiekurs.

i Sekreterare
Fixat dropbox,

j Studentskyddsombud
Sektionsmöte. Kontakt med utbildningsansvarig för arkitektur., hade möten angående labb.

§ 4 Praktikspegatter
Ska vi ta beslut om detta? Ja tycker vi.
Annika tar fram. Förslag på färg? Neon blå, repet rött, blå grå grön (repet förening). Ta upp
det på fredag igen.
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§ 5 Stadgeändring angående programföreningar
BRINN, VOFF osv. ska bli programföreningar, men vi behöver besluta att vi vill det. Det vill
vi.

§ 6 Geosittning
Albin har inte pratat med Catrin om pengar. Albin: voff ska kolla upp detta, skickade mail i
torsdags. Mail skickas ut så fort svar har kommit.

Repet: voff sittningen konkurrerar med geosittningen. Många sittningar, i loppet av tre dagar
(spn geo och voff).
Sofia: Kanske ha en höstsittning istället. Detta kan locka efter nolleperioden.
Repet: Planerar att flytta gvösken.
Albin: SBN kommer inte att flyttas.
Sofia förslag: Prata med alla sektioner på ”sektionsdagen”. Efter nollningen och ha en
sittning, i september.
Repet flyttar georgcup.
Vi tycker att vi tar sittningen i höst istället.
Jan: varför tar vi bort Gvösken, för att vi ska ha en vårsittning. Diskuterar om detta blir ett
problem. Vi vill inte konkurrera med våra subgrupper därför flyttar vi den och project-G.

§ 7 Sittlista
10 mars: Jan
11 mars: Rustam
12 mars: Matilda

§ 8 Övriga frågor
Albin kollar upp angående att dropbox är full.
Albin ska fixa kalender för geo, denna ska även alla subgrupper ha tillgång till.

2015-03-09
Albin: ska ha möte med alla subgrupper ang, hur man tar kontakt med företag och loggar
att .man haft kontakt med företag. Har inte fått kontakt med STEN. Gustav ska ta kontakt med
STEN ang detta.
Gustav:

§ 9 Nästa möte
Nästa möte: måndag den 7de april.

§ 9 Mötets avslutande
Sofia avslutar mötet 12:31.

