Styrelsemöte SPEX
Datum: 2019-11-14
Närvarande: Oliver Kongbäck, Kajsa Malm, Linn Larsson, Ara Alehed, Dennis Dam,
Sabina Stenborg, Elin Jonsson, Frida Hagström.
§1 Mötets öppnande
§2 Godkännande av dagordning
§3 Val av mötesfunktionärer varav ordförande, sekreterare samt två justerare:
Ordförande: Oliver Kongbäck
Sekreterare: Kajsa Malm
Justerare: Linn Larsson och Frida Hagström
§4 Genomgång av tidigare protokoll
§5 Ordförande informerar

- Föreningsmässa är inställd utan direkt anledning. Inet nytt datum är satt.
- Information om att inte lägga plast på lamporna pga. brandsäkerhet.
- Annan förening har haft problem med hotfulla mejl till lärare, gäller ej oss men är värt att
uppmärksamma.
§6 Sexmästarna informerar

- De nya märkena kommer troligtvis nästa vecka.
- HDMI- sladdar har blivit stulna från salar. Nya HDMI-sladdar finns nu att låna i
-

biblioteket.
Julsittningen som anordnas enbart av Kaulas i år är igång. Kaulas har tagit till sig
klagomålen från förra sittningen. Förhoppningsvis kommer det att vara ”Thistday” priser
i baren samt att fler baren kommer vara öppna.
Nollningskommittén är satt och arbetet är igång - sexmästare har lämnat över ansvaret.
Idéen om kompissittning kommer att lämnas över till nästa styrelse då det är mycket
aktiviteter nu.
Mästarnas Mästare kommer att äga rum 30 november och kommer avslutas på CAPS.

§7 Kassören informerar
- Inga intäkter sedan sist.
- Finsittningen blev 9000kr billigare efter klagomål - beslut om att 5000kr av dessa pengar
kommer gå till nästa kollnings fadderpepp (upp till kommittén om de vill använda
pengarna)
- 51.700kr på kontot
- Dennis har fått pengar från grillning som ägde rum i slutet av augusti.
- 1265kr till sportutrustning.
- Oklarheter om bollar som köptes in till förra nollningen, ska kollas upp med förra
nollningskommittén.

§8 Utbildningsansvarig informerar

- Utbildningsmöte ägde rum 28/10.

- #tycktill, en undersökning från Kåren om utbildningen - skicka länk till Sabina som
lägger ut på sociala medier.

- Information om att socionomerna har programråd den 11/12. Efter det har båda
programmen haft möte denna terminen.

- Föreläsning med Linnea Ymsén kommer att bokas in i januari istället då det passar
bättre för Linnea.

- Gästföreläsning om grooming kommer att förhoppningsvis äga rum innan jul - Kajsa
letar föreläsare.
§9 Övrigt

- Skräpdag
- Sabina har kontakt med kåren som kommer hjälpa till med PR samt sponsring

-

(6000kr)
- Kåren kommer troligtvis hjälpa till med att hyra en container samt kaffe/fika
- Sabina arbetar för ett samarbete med Jula (miljövänliga plastpåsar och handskar)
- Sponsring från miljövänligt företag (ev. miljövänliga glasflaskor som pris)
- Kommer äga rum i april på en vardag. Kommer behövas 5-6 funktionärer. Områden
kommer vara runt universitetet, campus och Kronoparken.
- Kommer eventuellt bjuda in NVT, är beroende på hur många som förväntas komma.
- Styrelsen går med på att eventuellt gå in och sponsra vid behov.
- Sabina kommer närvara vid nästa sexmästarmöte för att ge information till de andra
föreningarna.
Extra årsmöte
- Extra årsmöte bokas in den 3/12 kl. 17:30
- 14 dagar innan ska styrelsen gå ut med dagordning - punkter är främst val av revisor
(Linnea Ymsén) samt info om styrelseroller. Oliver skriver dagordning.

- Examensmiddag
- Examensmiddag är inställd pga att avslutningsklassen vill ha egen middag.
- Jenny Edqvist och Julia Christensson är ensamma ansvariga
- Diskussion på nästa styrelsemöte angående sponsring från styrelse.
- Valberedning
- Louise är närvarande och informerar om valberedningens arbete. Valberedning består
av Louise Olsson, Erik Edstrand och Ava Nouri.

- Valberedningen ska ha infoträff för föreningen nästa tisdag (19/11) - info om styrelsen,
styrelseroller samt kolla intresse kommer ske. Hjälp att sprida detta till föreningen.

- Louise kolla av vilka i nuvarande styrelse (av dem som är närvarande) som kan tänka
sig att sitta kvar.

- Info ges till Louise att webbansvarig-rollen är ändrad - finns inte längre utan PRansvarig och ansvar om hemsida ligger hos utbildningsansvarig.
§10 Mötet avslutas
Justerare:_____________________________
Justerare:_____________________________

