Styrelsemöte SPEX
Datum: 01/06/2020
Närvarande: Alva Hjalmarsson, Oliver Kongbäck, Gustav Köhler, Linn Ardström, Frida
Bloom, Sofie Elfström, Rebecca Holm, och Erik Diaz Milla.
§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: Alva Hjalmarsson

Sekreterare: Rebecca Holm

Justerare:
§4 Genomgång av tidigare protokoll.
§5 Ordföranden informerar
●
●

Allt ligger på is.
Ordförande ska höra av sig till PELIKAN angående dokument inför eventuella
trakasserier.

§6 Sexmästarna informerar
●
●

Allting ligger på is.
KAULAS kommer, preliminärt, inte hålla i någon föreningskamp under höstens
nollning. Mer besked ges imorgon.

§7 Kassörerna informerar
●

●

●
●
●

Rätt personer, alltså de nuvarande kassörerna, ska stå på kontot. Ordförande
behöver skriva på ett papper och följa med kassörerna till banken. Detta ska helst
göras innan sommaren.
Swishar måste markeras tydligt. Det blir svårt för kassörerna att veta vad som tillhör
nollning, märken, eller finsittning etc. Vi behöver säga till medlemmarna att de skriver
ett meddelande vad swishen gäller.
Vem kollar postfacket och hur? Ordförande har som uppgift att kolla postfacket.
Kåren har öppet några dagar, vilka dagar står i ordförandegruppen.
Sabina har lämnat kortet till Alva och Oliver.
Kassörerna har varit på utbildning. Frågor uppkom om deklaration, vilket inte är
aktuellt i SPEX.

§8 Utbildningsansvarig informerar
●
●

Bästa läraren utsedd, Martin Lindt.
Eventuella gästföreläsningar får planeras till hösten. Förra utbildningsansvarige har
kontakt med två föreläsare som vi ska kolla upp på höstens första möte.

§9 PR-ansvarig informerar
●
●

Allting står stilla.
Det behöver bli tydligare vad PR-ansvarig har för uppgifter. Gustav ska kolla upp hur
de andra föreningar gör och fundera över om vi ska sätta ihop en PR-grupp.

§10 Övrigt
●

●
●
●

●
●

Skräpplockardagen: Sabina är fortsatt intresserad av att vara projektledare i
skräpplockardagen om den blir av längre fram. Kustbevakningen kan sponsra med
sopsäckar etc. Det finns en app: Skrappen där man kan öppna ett event.
Stadgar: vi ska kolla på dem till hösten.
SPEX-plansch: PR-ansvarig ska städa den inför sommaren.
Höstens nollning: Ett preliminärt besked om höstens nollning blir av kommer imorgon.
SPEX har inte bundit upp sig med några betalningar eller tagit emot några
fadderanmälningar. Alla betalningar ska tas i samband med en fadderkickoff som
planeras just nu. Nollningsgruppen har inte fastslagit någon budget ännu.
Förmodligen blir det mindre utgifter i år då vi inte har bokat in någon finsittning etc.
Ett förslag är fulsittningar, t.ex. picknickar. Man kan också ha temasittningar
utomhus. Vi är uppskrivna på sådana aktiviteter som andra föreningar ordnar t.ex.
Neon-festen. När tröjor behöver beställas kan det lånas pengar från kontot till
fadderpengar osv. kommer in. Eventuell fadderutbildning blir online. Nöjesfabriken
kanske vill vara sponsor? Eller Koriander? Det ska komma ut ett meddelande till
föreningen om nollningen.
Datum för när styrelsen ska ta ett slutgiltigt beslut om nollningen blir av: 3/8-2020.
Nollningskommitén består av Alva, Oliver, Filippa, Klara, Linn, Emil, Theo,
Cassandra, och Erik.

§11 Mötet avslutas

Justerare:___________________________

Justerare:___________________________

