Styrelsemöte SPEX
Datum: 2019-04-04
Närvarande: Sara Alehed, Kajsa Malm, Elin Dahlgren, Linn Larsson, Linnea Peterzén, Frida
Hagström, Anna Tykesson, Julia Christensson, Dennis Dam
§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av dagordning
§3 Val av mötesfunktionärer varav ordförande, sekreterare samt två justerare:
Ordförande: Oliver Kongbäck
Sekreterare: Linnea Peterzén
Justerare: Elin Dahlgren, Linn Larsson
§4 Genomgång av tidigare protokoll.
§5 Ordföranden informerar
- Ska byta förrådsplats igen, eventuellt skaffa lås. Köpa ordentliga hyllor till förrådet i
samband med att det flyttas? Köpa hyllor och flytta förrådet+inventera tisdag 9/4
- De som inte känner sig bekväma med att läggas upp på sociala medier ska skriva till
Sabina om detta.
- 16/4 föreningsmässa. Finns godis i förrådet till det.
- Kolla upp om man kan få engångs-kaffemuggar av vision.
§6 Sexmästarna informerar
- Examensbal: vi går under den tekniska balen, inte planerat i nuläget att vara med på
den. Kolla upp mer info om det.
- Alla är välkomna till handelshögskolans bal men man får i så fall betala fullpris, ingen
subventionering
- Studiecirklar, får pengar från folkuniversitetet om man startar en studiecirkel, ex.
nollningskommittén. Minimum tre personer, max 12, som planerar en aktivitet eller
liknande. Skriva ner deltagare
- Valborg: gjort ett städschema pga dåligt städat förra året. En person i föreningen
kommer vara städansvarig och ha ansvar över att vi i Spex städar, annars kan vi
debiteras. Skriva ut information om det i SPEX-gruppen? Köpa in sopsäckar.
- En förening har avslutningsgrej på nationaldagen, svårt att få ihop intresse.
- Avslutningsaktivitet för Spex?
§7 Kassören informerar
- ca 45700 kronor på kontot + en del kontant. Växla in en del av den kontanta kassan?
Kolla på föreningsmässan hur många som handlar med kontanter.
- Deklarationen ska göras, senast 1 augusti
§8 Utbildningsansvarig informerar
- Programråd snart, letar efter representanter från klasserna som började i vintras
- Kårvalet, behöver gå ut med att folk ska rösta.
- Sprida information om kårens studentrepresentant
§9 Övrigt
- Hemsidan: Ska vi uppdatera hemsidan och göra en flik där vi kan lägga ut
mötesprotokollen för att öka transparens? Uppdatera styrelsebilderna på hemsidan.

Ta bort bilderna från förra styrelsen
- Träning SPEX: Finns det intresse för att köpa in utrustning till träningstillfällena? Finns
ingen utrustning att tillgå i hallen. Kolla intresse för vilken utrustning som behöver
köpas.
- Brännbollen, Copa de Kau
- Nuvarande evenemang för brännboll krockar med Copa de Kau
- Behålla evenemanget ändå?
- Inköpskort, axe food
- Ska vi skaffa inköpskort till föreningen? För att köpa större partier billigare.
- Linnea Ymsén, föreläsning
- Vill hålla en föreläsning för oss för att öva. Utbildningsansvarig ska kolla på
det
- Inlägg
- Fortsätta sprida inlägg om sådant som rör oss studenter i spexgruppen
§10 Mötet avslutas

Justerare:___________________________

Justerare:___________________________

