Styrelsemöte SPEX
Datum: 2019-09-10
Närvarande: Oliver Kongbäck, Linnea Peterzén, Elin Dahlgren, Kajsa Malm, Emma
Fredriksson, Simon Eriksson, Sara Alehed, Dennis Dam, Sabina Stenborg, Linn Larsson,
Elin Jonasson, Sara Christensson
§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, Sara Alehed
§4 Genomgång av tidigare protokoll.
§5 Ordföranden informerar
- Ordförandemöte nästa vecka
- Angående träningen: Har pratat med KarlEkon och Ligist/Idiot(?) som var
intresserade av det. Elin ska ta upp kontakten om det igen. Oliver har pratat med
kåren om att eventuellt ändra vårt träningstillfälle till helgen så att vi kan ha det
tillsammans med andra föreningarna.
- Många föreningar har skidresan till Åre. Tidigare år har vi haft chansen att åka tid
tillsammans med andra föreningar, utan att föreningen ordnat något gemensamt. Det
ser ut att bli likadant i år igen. Skriva ut om möjligheten att boka det i föreningen.
- Planera in sittningar under hösten. Finns intresse för ovvesittning. Eventuellt om vi
som förening ska köpa in byxor och i så fall kunna sälja till ett billigare pris. Sabina
ska prata med kontakt på Swedol om det.
- Förslag om att slå ihop ovvesittning med nästa nollnings fadder-kickoff. Prata
med nollningskommittén om det när den blivit tillsatt.
§6 Sexmästarna informerar
- Kommer skicka ut en utvärdering för nollningen och sätta ihop nollningskommitté
- Tänker att gamla nollningskommittén ska vara med vid informationsmöte om
nollningskommittén
- Har inte haft sexmöstarmöte än, nästa vecka.
- Lär sättas ihop en projektgrupp för dunderkravallen och julsittningen snart.
- Dela om välkomstfesten i facebookgruppen, Sabina ska ordna det.
§7 Kassören informerar
- Ca 80000 kronor på kontot men ca 26000 ska till temasittningen.
- Föreningen har köpt en ny högtalare.
- Förra verksamhetsåret hade ett överskott på ca 2500 kronor. Ekonomin ser bra ut
och vi kan därför sponsra med grejer så länge beslut tas om det i styrelsen.
§8 Utbildningsansvarig informerar
- Har inte haft mötet än. Ny utbildningsansvarig på kåren.
- Programråd är brådskande. De nya klasserna behöver ha representant och även
vissa andra klasser. Helst 2 representanter per klass. Ny inröstning för
representanter inom en snar framtid.
- Ska kontakta Linnea Ymsén angående föreläsningen som pratades om förra
terminen. (interkulturellt lärande)

§9 Övrigt
- Cykel-fest: Cykel-festen som pratades om förra mötet. Preliminärt att det blir i mitten
av november. Eventuellt boks CAPS beroende på hur stort intresset blir. Det kostar
2000 kronor. Där erbjuds fri avbokning 10 dagar innan. Genom omröstning bestäms
att styrelsen kan gå in med pengarna för det.
- Nollningen/Kaptenerna: Kaptenerna vill att vi ska prata om att en annan förenings
General och nysare betedde sig illa mot våra nysare.
- Pratat om att anordna grillkväll under nästa fredag 20/9. Dennis ska ordna
evenemang. Kan eventuellt finnas kol kvar från nollningen.
- Revisor: Sara ska ta kontakt med Linnea som var intresserad av det i våras.
- Avslutningssittning: Eventuellt att ha det under januari. Ordna med
projektgrupp/kommitte för det. Kajsa och Linn är med och styr i det. Pitchers har
mailat oss om att de gärna tar emot sittningar. Ska prata med nollningskommitten så
att datumen inte krockar med fadderkickoff,
- Inventering av förrådet ska ordnas.
- Förslag om att ordna en skräpplockardag, försöka locka andra föreningar att vara
med och göra som någon liten tävling av det. Sabina ska prata med kåren om det
här.

§10 Mötet avslutas

Justerare:___________________________

Justerare:___________________________

