Styrelsemöte SPEX
Datum:2019-05-13
Närvarande:Linnea Peterzén, Elin Dahlgren, Oliver Kongbäck, Linn Larsson, Frida
Hagström, Anna Tykesson, Kajsa Malm, Simon Eriksson, Emma Fredriksson, Sabina
Stenborg
§1 Mötets öppnande
§2 Godkännande av dagordning
§3 Val av mötesfunktionärer varav ordförande, sekreterare samt två
justerare: Ordförande: Oliver Kongbäck
Sekreterare: Linnea Peterzén
Justerare: Kajsa Malm och Elin Dahlgren
§4 Genomgång av tidigare protokoll.
§5 Ordföranden informerar
- Ordförandemöte: Lyfta om utlandsstudier, synliggöra möjligheten. KAU.se/UT:
information om utlandsstudier. Ta reda på hur studenter vill på information, hitta
motivation. Hitta 2-3 studender till “följ en student”. Ambassadörer till international
exchange day, 114 kr/h. Lägga ut på sociala medier om detta.
- Programråd/representanter: hjälpa kåren att hitta programrådsrepresentanter då
fakulteter inte har laglig rätt att utse egna representanter. Föreläsare/lärare får inte
utse detta. Innan 27 maj: nominera ca 6 personer om vi kan få ihop det. 3 möten per
termin, de flesta positioner ger arvode.
- Ovvar: möjlighet att köpa in för bra pris färdigsydda.
- Kodlås, förråd: kåren ordnar med och uppdaterar koden 1-2 ggr/år
- Ovvesittning: Ordna en egen liten kommitte till detta (sexmästare + eventuellt andra).
Genom röstning beslutas att detta ska genomföras två gånger per år, en gång på
hösten och en gång på våren. Ska återkomma till detta i början av nästa termin
- Fler samarbeten gällande aktiviteter med mindre föreningar?
- Engångsmuggar går att få från Vision, de kan även stå med när vi står i Gläntan.
§6 Sexmästarna informerar
- Ovveveckan: Kaulas vill att vi ska sprida detta och bjuda in folk till evenemnanget
“ovveveckan” på facebook. Möjlighet att anmäla lag till aktivitet
- Engagemangskväll 18 maj på CAPS, 2 personer från varje styrelse. Studentkåren vill
hylla engagemanget.
- Flottrace: Karlekon gått ut med ansökan om projektledare. Anmälan till detta redan
stängt
- Föreningskampen: kommer inte gå ihop ekonomiskt, flaggar för ekonomisk stöttning
till detta på 700-1100 kronor. Pengar går till ljus, ljud, renhållning. Genom röstning
beslutas det att vi ska stötta detta.
§7 Kassören informerar
- 55690 på kontot + 2896 kontant. Kontanterna ska växlas in. Ca 9900 av detta är
fadderavgifter som kommer användas på nollningen. På föreningsmässan såldes
märken för 1385
- Kvitton från IKEA saknas
- Går ej att ta signaturköp på kortet då kassörens namn ska stå på detta.
- Vi får ej gå med vinst så vi behöver använda pengar till aktiviteter. Sprida att
medlemmarna kan komma med förslag på/ordna egna aktiviteter.

§8 Utbildningsansvarig informerar
- Utbildningsmöte: Finns ingen planering för oss som har intag på våren gällande
programrådsrepresentanter. Ska försöka hitta personer till detta programråd.
- Gästföreläsare Linnea Ymsén kommer ske nästa termin istället
- Är i kontakt med en ideell förening som föreläser kring att upplysa om personer som
blivit utsatta för incest. Intresse finns för att föreläsa för oss, kan förhoppningsvis ske
innan sommaren. Kostnad för detta är oklart
§9 Övrigt
- Sittning
- Förslag om att anordna en finare sittning i slutet av varje termin som ett
avsked för de som går ut. Alla terminer får komma från föreningen och för den
klassen som går ut får alla komma oavsett om de är medlemmar i SPEX eller
ej. Förslagsvis under mitten av december och maj. Eventuellt kunna be om
ekonomiskt stöd från fakulteterna och äska av kåren. Genom röstning
beslutas att detta ska genomföras.
- Behöver tillsätta en planeringsgrupp till detta. Sabina ska lägga ut om det på
sociala medier
- Träning SPEX
- Köpa in material till träningarna. Finns intresse för badminton, skumbollar,
fotboll.
- Skumbollar, band, små koner, fotboll, badmintonrack ska kollas på. Elin ska
kolla upp priser och återkomma.
- Revisor
- Ingen revisor utsågs på förra årsmötet. Ansvarsfrihet röstades inte heller
igenomRevisorn ska kolla så att vi gör det vi ska göra och så att ekonomin
stämmer. Behöver anordnas en extra stämma till detta. 20 personer behöver
delta på mötet för att kunna fatta beslut. Ordna möte och kolla igenom
intresse innan dess. Kåren rekommenderar att revisorn inte är en aktiv
medlem. Eventuellt kolla om Maja kan tänka sig göra detta.
- Ordna firmateckning
- Grillkväll/avslutningskväll
- Inte hålla evenemanget för brännboll samma dag som campusfesten. Flytta
aktiviteten till 29 maj. Sexmästarna ordnar så att aktiviteten flyttas. Beslutar
genom röstning att föreningen bjuder på pizza.
- Ordna så att föreningen träffas och äter tillsammans under campusfesten från
14.00, ta med sig egen mat. Skriva ut om det i sociala medier
- Märken
Ordna en märkestävling på facebook. Sabina ordnar att lägga ut detta.
- Förråd: Annan förenings saker ligger i vägen för vårt förråd. Oliver ska höra av sig till
deras ordförande.
-

Ordna så att personer i föreningen kan ha snapen över dagen. T.ex. följa en persons
dag. Dokumentera mer under aktiviteter som Sabina kan lägga ut på instagram
Nästa möte 3/6 17.00.

§10 Mötet avslutas

Justerare:
___________________________

Justerare:
___________________________

