Styrelsemöte SPEX
Datum: 2019-02-19
Närvarande: Emma Fredriksson, Linn Larsson, Kajsa Malm, Elin Dahlgren, Frida Hagström,
Linnea Peterzén, Simon Ericsson, Dennis Dam, Oliver Kongbäck, Anna Tykesson, Sara
Alehed
§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av dagordning
§3 Val av mötesfunktionärer varav ordförande, sekreterare samt två justerare:
Ordförande: Oliver Kongbäck
Sekreterare: Linnea Peterzén
Justerare: Linn Larsson, Simon Ericsson
§4 Genomgång av tidigare protokoll.
§5 Ordföranden informerar
- Har inte haft ordförandemöte sen förra mötet, ingen ny information
- Önskemål om bal på CCC, oklart om det här kommer gå att genomföra och om
intresse kommer finnas på grund av kostnaden det kommer innebära.
- Behov av generaler och huvudfaddrar till höstens nollning, 26/2 16.00 möte inför
nollningen. Information om detta ska läggas ut på föreningens sociala medier
§6 Sexmästarna informerar
- Inget nytt
§7 Kassören informerar
- Cirka 40 000 på kontot
- Folkuniversitetet har betalat från förra terminen
- Behöver skriva revisionsberättelse, ska skrivas under under veckan
- Behövs en revisor till året, ska kollas upp hur detta ska utses
- Nollningskommittén beslutar om fadderavgift inför höstens nollning
§8 Utbildningsansvarig informerar
- Utbildningsmöte: Borde informera i föreningen om kårens studentrepresentant, göra
inlägg i facebookgruppen om detta. Kan söka om att bli studentrepresentant. Ska
försöka få till ett programråd under terminen. Behöver pusha om att folk ska rösta i
Kårvalet. Går att bjuda in kåren på styrelsemöten/årsmöte om vi har frågor eller vill
ha information.
- Planeringsgruppen till examensfikan för socionomstudenterna är under arbete.
§9 Övrigt
- Skidresan: Äskning har skickats in till kåren med förfrågan om bidrag till
resekostnader, besked kommer 5 mars. Förslag om att göra evenemang och boka
en buss innan detta och inte räkna med eventuellt bidrag från kåren i
anmälningskostnaden. 305 för liftkort och 90 kronor för buss med 36 platser. Buss
behöver bokas relativt omgående. Finns en buss med 25 platser också men
prisskillnaden blir inte så stor. Beslut tas genom omröstning att styrelsen kan gå in
och subventionera resekostnader med upp till 3500 kronor om äskningen inte
godkänns och om detta skulle behövas.
- Styrelsefest 22 mars

- Förslag om att lägga upp protokollen från mötet för att öka transparensen
- Förslag om att skapa märken för prestationer, eventuellt för deltagande i
träningstillfällena?
- Behöver öka intresset för träningstillfällena, eventuellt slå ihop med andra föreningar?
Pusha lite mer om föreningens aktiviteter och sociala medier generellt. Eventuellt
göra träningstillfället tillgängligt för socionom- och psykologstudenter som inte är med
i föreningen i marknadsföringssyfte.
- Stå i gläntan onsdag nästa vecka
- Försöka anordna flera mindre aktiviteter för att öka intresset för föreningen, sikta mot
1-2 per månad:
- Pizzakväll
- Filmkväll
- Brännboll
- Karaoke
- Kubb
- Ovvepimp
- Förfest innan dunderkravallen
- Ovvepimp v. 10 6/3, boka lektionssal och ordna med lim och saxar.
- Köpa in termosar till föreningen
- Mål: Marknadsföra föreningen bättre vid terminsstart, ökad transparens och insyn i
föreningen och styrelsen, fler aktiviteter
§10 Mötet avslutas

Justerare:___________________________

Justerare:___________________________

