Styrelsemöte SPEX
Datum: 20/02/2020
Närvarande:
Erik Milla
Oliver Kongbäck
Kajsa Malm
Sabina Stenhag
Rebecca Holm Gustav Köhler

Alva Hjalmarsson
Sofie Elfström
Elin Dahlgren

§1 Mötets öppnande
§2 Godkännande av dagordning
Dagordning godkänns av styrelsen, dagordning utökas med övriga punkter.
§3 Val av mötesfunktionärer varav ordförande, sekreterare samt två justerare:
Ordförande: Erik Milla

Sekreterare: Oliver Kongbäck

Justerare: Alva Hjalmarsson, Rebecca Holm
§4 Genomgång av tidigare protokoll.
§5 Ordföranden informerar
§6 Sexmästarna informerar
-

-

Valborg. Oliver Kongbäck representerar SPEX i planeringsgruppen. Diskuterat
betalning men ej röstat igenom. SPEX planerar att delta i firandet på
gubbholmen under ledning av KarlEkon.
Generaler till hösten. Annonsera att de behövs och tillsätta ny
nollningskommité.
Önska deltaga på TUREneringen med andra föreningar istället för
SPEX-brännboll i slutet av terminen.
Vårbal. Intresset anses inte vara tillräckligt stort. Föregående år försökte
styrelsen få med SPEX men i slutändan blev det inget. Intresseanmälan ut till
avgångsklasserna för om vi skall kontakta de ansvariga föreningarna för
vårbalen eller anordna en egen avtackning.

§7 Kassören informerar
§8 Utbildningsansvarig informerar
-

Efterlysning för ny utbildningsansvarig eller att vice ordförande tar det
ansvarsområdet. Tidigare utbildningsansvarig skrivit ihop Lathund.
Tidigare inställd föreläsare om grooming är fortfarande intresserad,
mejlkontakt finns och vidarebefordras. Kostnad 10 000. Incestföreläsarna från i
fjol är intresserade med fortsatt samarbete. Föreläsare skall främst beställas
för SPEX men kan med fördel expanderas med t.ex. LÄSK, CURA. Rekrytera
programrådsrepresentanter till socionomklass VT20.

§9 Övrigt
Genomgång av förra styrelsens mål för verksamhetsåret: Jobba för transparens,
engagemang, ökat samarbete mellan föreningar. Vill fortsätta jobba för detta men
konkretiserar nästa möte.

Skräpplockardagen -Sabina
-

Eventet publicerat. Behöver folk som står med den 1 April. Står 2 timmar var,
koka kaffe, lämna ut sopsäckar och handskar. Priser av KARMA, presentkort
för 100 kr, sponsrade av JULA. 2000 från SPEX, eventuellt köpa in fler priser.
Har fått bra respons, dela till vänner och i olika kommunikationskanaler.

SPEX-snap - Sabina
-

Förslag om att göra som KAU-snapen.

Ovvepimp - Ovveinvigning, skall SPEX stå för material? Eventuellt ovveinvigning på
bunkern. Bestämt att sälja märken under ovvepimp. 12/3 spikat datum. Diaz ansvarig
för att kolla om vi kan boka Bunkern.
Hädanefter skickas protokoll till webbutskott (Kajsa Malm) för publicering, sköts av
sekreterare.
§10 Mötet avslutas

Justerare:___________________________

Justerare:___________________________

