Styrelsemöte för Spex
Datum: 2020-08-21
1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Erik Diaz Milla kl 16:00.

2. Närvaro

Följande närvarade vid mötet: Alva
Hjalmarsson, Oliver Kongbäck, Erik Diaz Milla,
Sofie Elfström, Gustav Köhler, Frida Bloom, och
Rebecca Holm.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

4. Val av mötesfunktionärer varav

Ordförande: Erik Diaz Milla

ordförande, sekreterare och två

Sekreterare: Rebecca Holm

justerare

Justerare: Alva Hjalmarsson och Oliver
Kongbäck

5. Meddelande

a. Ordförande informerar:
●

Presentation av styrelsen och SPEX
inför nya klasser kl 11 den 31/8.

●

Det behövs en ny webbansvarig.
Ordförande ska prata med nuvarande
webbansvarig angående hemsidan.

●

Vice ordförande ska ta över SPEX:s
Instagram under välkomnandet som
äger rum 31/8-2/9.

●

Deklarationen för 2019 behöver skrivas
under.

●

Redesign av SPEX: uppdatera hemsidan

och Facebook-sidan.
●

Nytt märke för SPEX. Inkludera
medlemmarna genom att de får skicka
in sina förslag och sedan röstas det
bästa märket fram. Vinnaren får
förslagsvis en shoutout på Instagram.

b. Sexmästare informerar:
●

Aktiviteter under hösten är lite svåra
att planera pga. Covid-19. Styrelsen vill
genomföra Mästarnas Mästare i år igen
och tror att det är möjligt.

●

En grillkväll på Kronoparken planeras
4/9 kl 18. Ved och korv etc behöver
köpas in.

c. Kassör informerar:
Kassörerna och ordförande ska träffas
25/8 kl 12 för att gå igenom papper. De
nya stadgarna behöver skrivas ut och
skickas till Nordea, så att vi får ett nytt
bankkort.
d. Utbildningsansvarig informerar:
Ej närvarande.
e. PR-ansvarig informerar:
Ett instagraminlägg ska ut på Instastory
där nya medlemmar har chans att ställa
frågor. Detta inlägg ska upp söndag
23/8 samt söndag 30/8.
6. Mötespunkter

a. Presentation inför nya klasser
b. Nollning

c. Hemsidan
d. Nytt märke för SPEX
e. Nytt bankomatkort
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

Mötets avslutades av Erik Diaz Milla

______________________________

______________________________

Ordförande

Av mötet vald justerare

______________________________

______________________________

Sekreterare

Av mötet vald justerare

