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1. Mötets öppnande
Malin förklarar mötet öppnat
2. Närvarande
Nils Isacsson, Malin Skoglund, Anton Käll, Alexander Örtenholm, Elvira Nordås, Elin
Kaukonen, Petra Karlsson
3. Dagens sekreterare
Nils Isacsson
4. Dagordning
a. Sekreterare
b. Nycklarna
c. Uppdatering av hemsidan
d. Tröjor
e. Sektionmötet
f. Visionsdagen
g. Övrigt
5. Sekreterare:
Vi väljer att ha ett rullande schema för sekreterare. Schemat är följande. Detta i följande
ordning: Elin, Alex, Anton, Nils, Petra, Elvira.
6. Nycklarna:
Inget nytt än. Men ett byte av lås ska ske. Nils Isacsson ska ta kontakt med vaktmästare.
Tills dess så har Elin och Petra ansvar för att öppna skåpet på onsdagsfikat.
7. Uppdatering av hemsidan:
Mail adresser är fixade till varje ansvarspost. Diskussionen rör vad som bör eller inte bör
fixat kring hemsidan. Diskuterar om man ska ta bort ”AMO” fliken under ”Utskott”.
Styrelsen beslutar att vi tar bort ”AMO” fliken och att informationen läggs på ett annat ställe
på hemsidan.

Elin Kaukonen utnämns som huvudansvarig för att distribuera nycklar till personer som
behöver tillgång till onsdagsfikatskåpet samt detta skrivs på hemsidan samt
kontaktuppgifter.
Diskussion förs kring vad för uppgifter som ska finnas om styrelsemedlemmarna på
hemsidan. Namn, post , ansvarsområde, ”kontakta mig om...”, kontaktuppgifter (mail) samt
”fikatyp”. Detta görs i ett gemensamt google-docx.
Vi överväger hur vi ska gå tillväga med styrelsebilderna som ska upp på hemsidan.
Alexander har huvudansvaret för att styrelsebilderna blir redigerade.
8. Tröjor
Förra gången pratade vi om ett alternativ pris i ett annat företag. Eftersom det är nya tryck
och liknande så skulle det bli dyrare på detta alternativ (ca 200 kr dyrare / person).
Diskussion förs kring om vi ska investera i det dyrare alternativet eller det gamla. Eftersom
det gamla alternativet var billigare, samt att vi vill ha tröjorna inom en snabb tid så beslutar
styrelsen att vi använder det gamla företaget(Profiltryck). Nils Isacsson fixar styrelsetröjor.
9. Sektionsmötet
Vi behöver att olika saker ska fixas till sektionsmötet. Petra fixar powerpoint till mötet.
Elvira, Elin och Petra bakar och har ansvar för att tårtor finns tillhands. Eftersom sektionen
är Grön används styrelsemedlemmarnas bestick, men att i akutfall finns plastskedar
tillhands. Styrelsen kommer föreslår Malin Skoglund som mötesordförande. Styrelsen
föreslår Anton Käll som sekreterare. Styrelsen föreslår Elin och Alexander som justerare och
tillikarösträknare.
Diskussion kring hur vi ska göra reklam för sektionsmötet. Vi ska gå ut i de olika terminerna
och prata om sektionsmötet och medlemskap i Stimulus där reklam för StuFF ingår. Elvira,
Petra och Elin pratar om mötet med termin 2. Anton och Elin pratar med termin 4. Alla
pratar med termin 6. Malin pratar med termin 8. Alla möten med terminer görs efter den 11
februari.
10. Visionsdagen
Diskussioner förs kring visionsdagens aktiviteter.
11. Övrigt
Vi diskuterar kontot i Nordea och att det är extremt svårt att få tillgång till kontot på grund
utav av Nordeas dåliga kundservice. Diskussion kring om hurvida vi ska byta bank och
problemlösa kring tillgång till kontot. Alexander hör av sig till StuFF för hjälp samt Nordea
om det har löst sig. En plan görs där vi bestämmer att en ny strategi för pengar (förutom att
lägga ut pengar ur egen ficka) behövs ta fram om ingen framgång har gjorts med Nordea om
ca 1 månad.

12. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

