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1. Mötet öppnas
2. Närvarande
Anton Käll
Malin Skoglund
Alexander Örtenholm
Petra Karlsson
Elvira Nordås
Nils Isacsson
Elin Kaukonen
3. Dagens sekreterare
Anton Käll
4. Dagordning
a. Sektionsmöte
b. Utskottsmöte
c. Överlämningar
d. Uppdatering av hemsidan
e. Boka tid för fotografering
f. Tröjor
g. Övrigt
h. Utvärdering
i. Möten framöver

5. Sektionsmöte
Lämpliga datum för vårens sektionsmöte diskuterades. Föreslaget datum är 26:e februari,
13:15-15:00, en tid som passar samtliga terminer enligt de scheman som vid tidpunkten
finns tillgängliga. Sannolikt kommer mötet att kombineras med onsdagsfikat som
styrelsen ansvarar för.
6. Utskottsmöte
Även utskottsmöte planerades in. Föreslaget datum är den 7:e mars, 15:15-17:00. Vice
ordförande kommer att ansvara för en agenda som ska diskuteras med styrelsen innan.
7. Överlämningar
Överlämningarna från den förra styrelsen har överlag gått bra för de flesta poster. Kassör
har fortfarande bankärenden som kvarstår. Dessutom behöver styrelsens mailadresser
uppdateras samt kopplas ihop med respektive persons studentmail.
8. Uppdatering av hemsidan
Uppdateringar av hemsidan diskuterades. Bilder och information kring styrelsen och de
olika posterna kommer att prioriteras. Vilken styrelseinformation som kommer att finnas
diskuteras på nästa styrelsemöte. Inaktuell information ska uppdateras alternativt tas
bort. Ett förslag är att utskottens bankuppgifter kommer att finnas tillgängliga på
hemsidan för att underlätta vid aktiviteter och annat som kräver överföring av pengar.
Arbetet med hemsidan kommer att ske fortlöpande.
9. Boka tid för fotografering
Styrelsen ska fotograferas. Tänkbara tillfällen diskuterades och fotograf ska kontaktas.
Föreslagna tillfällen är:
Söndag 26:e januari (någon gång under styrelsens visionsdag)
Tisdag den 21:e januari (klockan 12:00)
Fredag den 24:e januari (klockan 12:00)
10. Tröjor
Tröjor till styrelsen ska beställas. Preferens gällande hoodtröjor eller t-shirt
diskuterades i förhållande till pris och andra tänkbara fördelar. Prisinformation kommer
att samlas in från ett alternativt tryckeri innan beställning görs. Beslut tas på nästa
styrelsemöte.
11. Övrigt
Möte med KARMA-ansvarig kommer att hållas nästa vecka där styrelsens representanter

kommer att sättas in i den aktuella situationen.
12. Utvärdering
Styrelsemedlemmarna fick chansen att utvärdera dagens möte.
13. Möten framöver
Nästa möte kommer att hållas den 21:e januari, 15:15-17:00. Därefter den 30:e januari,
15:15-17:00, den 6:e februari, 12:00-13:00 samt den 12:e februari, 13:15-15:15

