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1. Mötets öppnande
Ordförande Nils förklarar mötet öppnat.
2. Närvarande
Nils Isacsson, Örn Kolbeinsson, Karin Strömberg, Anna Käck och Malin
Fröberg.
3. Dagens sekreterare
Malin Fröberg
4. Dagordning
a. STURE-avtal
b. Kassör
c. Studeranderepresentanter
d. Samarbetsavtalet med StuFF
e. Valberedning
f. Utskottssamarbeten
g. Utskottsmöte
h. Sponsor
i.

Hemsidan

j.

Sektionssittning

k. Utvärdering
l.

Nästa möte

m. Mötets avslutande
5. STURE-avtal
Nils har pratat med StuFF om STURE-avtalet, och om förslaget går igenom
på höstmötet kommer vi att få bidrag även för den här terminen.

6. Kassör
Johanna har tillgång till kontot och är verkställande kassör tills Örn tar
över helt. Vi funderar på om Örn ska ha tillgång till kontot (och om vi
eventuellt behöver hålla ett extra sektionsmöte för detta). Örn pratar med
Johanna om detta.
7. Studeranderepresentanter
Nils kommer att få mer information från StuFF. Vi kommer att informera i
klasserna.
8. Samarbetsavtalet med StuFF
I samarbetsavtalet med StuFF ingår att alla utskottsaktiva ska vara StuFFmedlemmar, och de kontrollerar detta. Anna, Örn och Nils vidarebefordrar
informationen till de Stimulus-medlemmar som ännu inte är med i kåren.
9. Valberedning
PA har tagit med representanter från valberedningen vid val av fadderiet
och festeriet, men efter att ha diskuterat det beslutar vi oss för att det inte
skulle passa vår sektion just nu.
10. Utskottssamarbeten
Nils föreslår ett extra utskottsmöte precis i början av terminen för att
utskotten ska kunna ha bättre koll på varandras aktiviteter, vilka som är
delaktiga och att de får veta vad styrelsen pysslar med. Vi föreslår detta
för nästa styrelse men ändrar för tillfället inte i reglementet.
11. Utskottsmöten
Det blir utskottsmöte den 14 oktober klockan 13.15-15. Örn informerar i
utskottsgruppen på facebook. Det ska vara ett informationsmöte där vi
bland annat går igenom stadgeändringarna vi vill genomföra och hur
budgeten bör se ut.
12. Sponsor
Cohr group kommer inte att sponsra oss just nu, men det finns möjlighet
att diskutera detta med dem inför PS14.
13. Hemsidan
Karin har fått svar om hemsidan. Vi kommer inte att kunna få källkoden,
men kan få en användarvänligare variant av hemsidan mot betalning. Vi
diskuterar, och Karin mailar tillbaka.

14. Sektionssittning
Sektionssittningen kommer att vara den 1 november på Flamman, och
Karin kommer att informera fadder- och utskottsgruppen. Styrelsen fixar
aktiviteter, gyckel och tema.
15. Nästa möte
Nästa möte blir onsdag den 9 oktober klockan 15.15. Nils återkommer om
plats.
16. Mötets avslutande
Nils förklarar mötet avslutat.

