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1. Mötet öppnas
2. Närvarande
Elvira Nordås
Nils Isacsson
Anton Käll
Petra Karlsson
Malin Skoglund
Elin Kaukonen
Alexander Örtenholm
3. Dagens sekreterare
Alexander Örtenholm
4. Dagordning
a. Sektionssittning
b. Vissionsdagar
c. Sektionsmöte
d. Onsdagsfikat
e. Genomgång av budget
f. Nästa möte
g. Övrigt
h. Mötet avslutas
5. Sektionssittning
Flamman är uteslutet då enda lediga datumet är när PS14 är. HG och NH
har lediga datum med salar som passar för åtminstone 40 personer. En
helt annan aktivitet diskuteras med motivering att sittningar sker ofta.
Förslaget med en annan aktivitet föreslås lyftas under utskottsmötet för
att se om det är intressant för utskotten och förankra det hos dem
eftersom det är de som ska tackas. Exempel på aktiviteter är Boda Borg,
laserdome, paintball, bowling, badhuset. Viktigt att nya Freud och PsyKO
är invalda vid sektionsmötet eftersom det är de som kommer tillskansas
det. Beslut fattas att frågan ställs under utskottsmötet och att vi under
våren kör på en sittning. Eftersom NH är billigare beslutas att NH
preliminärbokas men att priser på Platens ska kollas upp.

Utifrån andra sittningar och utskottsaktiviteter samt eftersläppspotential
på NH så bestäms den 22:a mars som det bästa datumet för sittningen.
Med 25:e april i andrahand.
6. Visionsdagar
En större visionsdag diskuteras till våren och en mindre visionsdag till
hösten. Mer specifikt för våren lyfts en kombination av en aktivitet samt
mys där idéer diskuteras. Datumet bestäms till den 26:e januari. Dagen
påbörjas klockan 11 med en brunch och avslutas med en middag. Petra
kollar upp om vi kan vara hos henne och ansvarar då för förslag på
aktiviteter, Malin ansvarar för övriga planeringsupplägget och Elin
ansvarar för handlingen. Max 500:- läggs på vårens aktivitetsdag.
7. Sektionsmöte
Sektionsmöte bedöms behöva ligga vecka 9 för att ge utrymme för
PsyKOs och Freuds val av nya medlemmar. Måndag, tisdag eller onsdag
(24, 25 respektive 26:e februari) bedöms mest lämpligt. Beslut om datum
skjuts upp tills allas scheman är ute.
En reviderad verksamhetsplan skall antas på sektionsmötet och bör
diskuteras på visionsdagen den 26:e.
8. Onsdagsfikat
Nils utses till ansvarig för att kontakta vaktmästare angående byte av lås
för skåpet vid onsdagsfikat. Ansvariga inom styrelsen för att öppna skåpet
inför varje onsdagsfika utses vid nästa möte. Idrottsutskottet och P2P
ombeds ta tre onsdagsfikan istället för två, även Carma och StuFF skall
kontaktas om de vill ta hand om en fika.
9. Genomgång av budget
Alexander går igenom budgeten med övriga styrelsen. Utifrån budgeten
diskuteras frågor och möjligheter att minska kostnader.
10. Nästa möte
Bestäms till klockan 10:15-11:45 onsdagen den 15:e. Malin bokar lokal.
11. Övrigt
Stadgarna på hemsidan har fel angivet datum för senaste förändringen,
Petra har ännu haft överlämning så hon fixar det senare.
Fotografering av styrelsen bör ske, men beslut om detta skjuts upp till
nästa möte.
12. Mötet avslutas

