Styrelsemöte SPEX
Datum: 2019-06-04
Närvarande: Linnea Peterzén, Frida Hagström, Elin Dahlgren, Simon Ericsson, Sara
Alehed, Linn Larsson, Kajsa Malm, Oliver Kongbäck, Dennis Dam
§1 Mötets öppnande
§2 Godkännande av dagordning
§3 Val av mötesfunktionärer varav ordförande, sekreterare samt två
justerare: Ordförande: Oliver Kongbäck
Sekreterare: Linnea Peterzén
Justerare: Elin Dahlgren, Frida Hagström
§4 Genomgång av tidigare protokoll.
§5 Ordföranden informerar
- Inget nytt, inget nytt ordförandmöte
§6 Sexmästarna informerar
- Ej närvarande
§7 Kassören informerar
- Ansökan till Axfoods inskickat
- Kontanter kommer sätta in på kontot under sommaren
- ca 53000 totalt
§8 Utbildningsansvarig informerar
- Inget nytt från möten
- Håller på att ordna folk till programrådet, datumet för anmälan har passerat men det
kommer ett tillfälle till.
- Föreläsningen om Incest var lyckad och uppskattad, kommer komma en faktura för
föreläsarnas resekostnader
§9 Övrigt
- Praktik
- Flera styrelsemedlemmar går ut på praktik nästa termin så då behöver
mötestiderna anpassas efter detta
- Kan även bli svårt för Elin att hålla i träningen då om vi fortfarande har 16.15
nästa termin. Oliver har pratat med andra föreningar om att ev. slå ihop
träningarna, ska fortsätta kolla på det. Försöka ordna så träningen sätter
igång tidigt nästa termin
- Revisor
- Linnea Ymsén är intresserad av att vara. Vi behöver välja in henne under
hösten genom extrainsatt möte
- Priser träning
- Elin har kollat upp priser på träningsredskap. Ska beställa skumbollar och
kolla efter att ev. köpa begagnade badmintonrack annars köpa nya. Beslut tas
att detta ska köpas.
- Inventering
- Har köpts in dubbel uppsättning av kubb och brännboll. Förslag om att ordna

-

-

ett google docs om vad vi har och vart det finns. Även börja bli hårdare om att
folk ska lägga tillbaka saker i materialet och inte ha det stående hemma hos
sig. Även om att folk ska skriva upp vad de lånar ur förrådet. Uppmana att
saker ska tillbaka i förrådet innan sommaren. Sara och Frida ska ordna med
detta.
Sittning
- Angående sittningen vi pratade om förra mötet, en i slutet av terminen med
avtackning av personer som går ut. Tanken är att alla i klasserna som går ut
får komma oavsett om de är medlemmar eller inte och även alla medlemmar i
övriga klasser. Börja leta efter planeringsgrupp, lokal, hur mycket styrelsen
kan sponsra med. Sittningen kommer bli dyrare än våra vanliga sittningar
men tanken är att den ska vara lite finare. Ev. kolla med Claessons på
Karolinen. Nu behöver nformation om att vi söker planeringsgrupp behöver
läggas ut på sociala medier samt kolla upp hur mycket vi kan sponsra.
Förslag: “Cykel-fest”-liknande evenemang till hösten. Simon ska fortsätta kolla på
detta inför hösten

§10 Mötet avslutas

Justerare:___________________________

Justerare:___________________________

