Styrelsemöte SPEX
Datum: 2019-02-06
Närvarande: Frida Hagström, Elin Dahlgren, Erik Edstrand, Kajsa Malm, Simon Ericsson,
Sabina Stenborg, Oliver Kongbäck, Julia Christensson, Emma Fredriksson, Ava Nouri,
Dennis Dam, Linnea Peterzén
§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av dagordning
§3 Val av mötesfunktionärer varav ordförande, sekreterare samt två justerare:
Ordförande: Oliver Kongbäck
Sekreterare: Linnea Peterzén
Justerare: Frida Hagström, Elin Dahlgren
§4 Genomgång av tidigare protokoll.
§5 Ordföranden informerar
- Genomgång från ordförandemötet. Det ska möbleras om i förråden för att göra mer
plats. Mer information kommer senare.
- Förfrågan har kommit från en medlem om att hålla en vårbal inom föreningen. Det är
oklarheter om det här menas som en examensbal. Ordförande ska ta reda på mer
information kring vad förfrågan innebar.
- Vi behöver ordna generaler till höstens nystart, sista anmälningsdag för detta är 28
februari
- Intresse för en eventuell skidresa över en dag med föreningen har visats. Sunne och
Torsby är förslag på skidbackar att åka till. 2018-03-16 ges som förslag på datum för
detta. Att åka till Hovfjället i Torsby innebär en kostnad på 300 kronor per person på
liftkort och 200 kronor på skidhyra. Sunne är 300 kronor per person på liftkort och
ungefär 250 kronor per person på skidhyra. Det är billigare på vardagar med kan
krocka med föreläsningar. Att åka dit med Molkombuss kostar 7200 kronor för en
buss med 36 platser. Kontakt ska tas med kåren angående äskning till bussresan
och eventuellt för liftkort. Innan detta görs ska en intressekoll göras bland
föreningens medlemmar. Diskussion förs om styrelsen eventuellt kan gå in med
pengar till detta
§6 Sexmästarna informerar
- Det behöver ordnas med generaler inför höstens nollning, utbildning för detta hålls
16-17 mars.
- Det finns ett föreningsrum från kåren där det finns skåp att använda om vi vill detta
- Psykologstudenterna har en förfrågan kring sponsring på upp till 1000 kronor till
dekorationer och sånghäften till en utbildningssittning som anordnas för
psykologstudenterna. Förslag ges på att skriva ut sånghäften som sedan kan
återanvändas till andra evenemang eller användning av projektor. Omröstning hålls
och beslut fattas i att sponsra med pengar till dekorationer för max 1000 kronor.
- Information ges kring kommande studentevenemang. Karlekon ska anordna ett
evenemang på O’learys för studenter och är även intresserade av att anordna en
styrelsesittning för samtliga föreningar. Kårhuset kommer eventuellt ha en
bartömning. Dunderkravallen kommer anordnas på Nöjesfabriken. Det eftersöks en
fotograf till evenemanget, det kommer i första hand inte ges något arvode på detta
förutom kostnad för biljetten. Det ska anordnas en kick-off för alla sexmästerier av

Kaulas. Ovveveckan anordnas vecka 21 i år. Kaulas ska eventuellt ta över anordning
av föreningskampen inför höstens nollning.
- Sexmästarna kommer i år kunna rapportera sitt arbete till Folkuniversitetet vilket kan
generera pengar till föreningen. Det går även att bli sponsrade av RedBull i form av
dricka och tält vid evenemang.
- Sexmästarna ger förslag på att ha en styrelsefest 2018-03-22.
§7 Kassören informerar
- Föreningen har för tillfället 40 000 kronor. Styrelsen kommer att subventionera
finsittningen 9/3 med 51 kronor per person.
§8 Utbildningsansvarig informerar
- Hemsidan fungerar nu igen. Domänen ligger för tillfället på företaget One. Tidigare har
inloggningsuppgifter till det här saknats men är nu ordnat.
- I nuläget anordnas en examensfika för socionomstudenter när de tar examen. Nu har
det kommit förslag från Hans Ovall om att detta även ska innebära bubbel och snittar
och inför detta behövs sponsring och en planeringsgrupp på 4-5 personer.
§9 Övrigt
- Frågan tas upp kring hur ofta frågelådan kollas. Det ska tydliggöras vart den här finns
för medlemmarna i förhoppning om att den ska användas mer.
- Det behöver kollas igenom vilken information som hänger på föreningens anslagstavla
vid Gläntan.
- Förslag ges på att föreningens sociala medier ska användas oftare, att organisera i
förrådet och att stå i gläntan och sälja märken inför Dunderkravallen.
§10 Mötet avslutas

Justerare:___________________________

Justerare:___________________________

