Styrelsemöte SPEX
Datum: 05/03/2020
Närvarande: Alva Hjalmarsson, Linn Ardström, Gustav Köhler, Sofie Elfström, Frida Bloom,
Elin Dahlgren, Oliver Kongbäck, Erik Diaz Milla, och Rebecca Holm.
§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 Diaz Milla

Sekreterare: Rebecca Holm

Justerare: Alva Hjalmarsson och Elin Dahlgren
§4 Genomgång av tidigare protokoll.
§5 Ordföranden informerar
●

Ordförande har varit i kontakt med Bunkern och fått ett godkännande för uthyrning till
Ovve-pimp 12/3. Hyran: 400:-. Hyran är genomröstad. Deposition: 500:-. Tid: från 19,
men Styrelsen ska vara där innan vid cirka 18 för prep. Sluttid: 23. Material: behöver
köpas lim och penslar. Tyg får medlemmarna stå för själva. Kassörerna köper
material samt hämtar märken. Budget: totalt 1000:-. Alkohol kan köpas på plats.

§6 Sexmästarna informerar
●

Ordförandemöte: marknadsföra kårvalet som är 30:e mars - 3:e april. Deadline för att
sätta upp en lista: 13/3. Röstförrättare: 3h, inga tidigare erfarenheter och man får
betalt. Debatt den 1:a april vid lunchtid i Gläntan. Valvaka 3/4. Åtta stipendier. Bästa
lärare. Mer information finns på studentkårens hemsida. Insyn på toaletterna,
promota enkäterna.
Engagemangsdag 11/3 kl. 10-14: 2-3 personer behövs för att visa upp SPEX och
sälja märken. Kåren erbjuder 2-3 lunchkuponger per förening. Frida, Alva och Linn
står på engagemangsdagen.
Ordförande ska få mötesprotokoll av Sebastian Halldin, ordförande på Studentkåren.

●

●
●
●
●
●

Sexmästarmöte: TUREneringen. Valborg: problem med polisen då det numera ses
som en allmän tillställning, vilket gör att man inte kan dricka. Detta försöker ordnas.
Sexmästarna är ansvariga för att det städas efteråt.
Nollningskommité: generalutbildning online i slutet av nästa månad.
Vårbal: projektgrupp håller på att sättas ihop. Skicka ut en intresseanmälan till
avgångsklasserna.
LÄSK: SPEX är inbjuden på ovveinvigning den 28/3. Fest på kårhuset. Egen alkohol
tas med. Cirka 200:-/person. Förslaget är genomröstat. Mer information kommer.
Sexmästeri? Förslaget är genomröstat.
Pelikan: ordförande ska ta kontakt med Pelikan för att ta del av deras dokument om
hur man ska agera vid trakasserier etc.

§7 Kassörerna informerar
●

Kassörskorna behöver få tillgång till kontot. Styrelsen har röstat igenom att Maja inte
längre ska ha tillgång till kontot.

§8 Utbildningsansvarig informerar
●

Har haft ett möte med den gamla utbildningsansvariga.

§9 Övrigt
●
●
●
●
●
●

Stadgar: Vem uppdaterar dem på Facebook?
Digitalisering av SPEX
Marknadsföra Higherambitionprogram: försent.
Marknadsföringsinlägg: 300:-. Förslaget är genomröstat.
Nästa möte: uppdatera hemsida, planscher etc.
Skräpplockardagen: Rebecca och Gustav kan stå som funktionärer.

§10 Mötet avslutas

Justerare:___________________________

Justerare:___________________________

