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Dagordning 20 april klockan 12.00
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Formalia
a Val av mötesordförande
Gustav Lood Stark.

b Val av mötessekreterare
Charlotte Jakobsson.

c Val av justerare
Annika Paulsson Gölin.

d Adjungeringar
Inga.

e Mötets behörighet
Mötet är behörigt.

f Publicering på Internet
Inga invändningar.

g Fastställande av dagordning
Dagordning fastställs.

h Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll.
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§ 3 Föregående vecka
a Ordförande
Möte med Tony och Matilda. Arbetat med stadgar och text till ”Kåren informerar”.

b Vice ordförande
Samma som ovan.

c Arbetsmarknadskontakt
Ej närvarande.

d Medlemskontakt
Ej närvarande.
e PR-info
Eventutskottmöte och förberedande möte inför eventutskottsmötet. ”Project G”-möte. Justerat
hemsidan.
f Kassör
Kassörsråd och möte med kanslichefen Titti Hörtin.
g UBS
Undersökt varför underhållsteknik ej fått inbjudan till vårmiddagen. Kontaktat Martin Nilsson
angående grundutbildningsmöte.
h Vice UBS
Skickat in Kurswikin.
i Sekreterare
Ej närvarande.
j Studentskyddsombud
Mejlat subgrupper angående möte. Deltagit på SMK-möte.
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§ 4 Representationskläder
Beslutat att vi kommer beställa varsin piké och kofta. På pikén har vi teknologkårens tryck på
bröstet och Geosektionens logga på ryggen. På koftan endast Geosektionens logga på bröstet.

§ 5 Träffa sektionsföreningar ang nollep
Möte 16:30 i F341.

§ 6 Eventbidrag-geopub
Vi beslutar att betala ut max 500 kr ersättning efter att ha fått in kvitton.

§ 7 Sittlista
Gustav – tisdag.
Elina och Rustam – onsdag.
Charlotte och Matilda – torsdag.

§ 8 Övrigt
Vi beslutar att köpa in 100 stycken av repets nya märke för 8.35 kr styck och 25 stycken av
det utgångna märket för ”Georg Cup” för 3 kr st.
Geostyrelsen ansvarar för området ”dekor” till project G och kommer även sälja biljetter i
ljusgården inför evenemanget.
Matilda undersöker om Izettle kan köpas in.
Nya bilder på styret ska läggas upp på hemsidan.

§ 9 Nästa möte
Nästa möte hålls 27/4-2015.

§ 10 Mötet avslutat
Mötet avslutas.

