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1. Mötets öppnande
2. Närvarande
3. Dagens sekreterare
4. Dagordning
a. Idrottsutskottet
b. Sektionssittning
c.

UB

d. Ekonomi
e. Flashback med AK
f.

Nolle-P med Elina

g. Boka in nya möten
j.

Övrigt

5. Idrottsutskottet
Idrottsutskottet har svårt att veta hur man ska förhålla sig till de förslag som kommer in till
utskottet angående vilka aktiviteter som ska anordnas. Just nu är vårens aktiviteter redan
bokade vilket gör att förslag inte kan tillgodoses.
6. Sektionssittning
Sittningen hålls på Flamman 25 april och anmälningar tas emot onsdag 1 april. Till hösten finns
en idé om att tydliggör att de som bjuds in till sittningen måste vara aktiva i sektionen även när
sittningen äger rum, för att säkerställa detta måste Styrelsen tydliggöra för utskotten att det alltid

måste meddelas när någon i utskottet slutar.
7. UB
UB har gjort en enkät som kommer skickas ut till programmet i april. Formuläret som UB tagit
fram kommer sedan användas som mall för en utbildningsinsats för att hjälpa lärarna att
engagera studenterna under föreläsningarna. Enligt programansvarig kan testoteket komma att
flyttas till något av grupprummen i D-huset. Ny utbildningsplan kommer börja gälla från 2016.
StuFF meddelar även att nya KURT ska testköras i slutet av året. Tjänsten som dyslexipedagog
kommer tas bort från universitetet
8. Ekonomi
Kortterminaler går nu att hyra från StuFF, som kommer ta ut en avgift för varje hyrtillfälle + en
fast årskostnad för alla program som vill vara med och ha möjlighet att hyra terminalerna
Styrelsen kan stå för årskostnaden medan utskotten står för hyravgiften under de tillfällen som
utskotten vill ha tillgång till terminalerna.
9. . Flashback med AK
Kampanjen inför Flashback börjar 1 april på både HU och Valla. Programmet kommer få förköp
som kommer äga rum under lunchen den 8 april. Quizet hålls på NH den 9 april, Styrelsen
planerar att gå och att försöka göra reklam för att få fler från programmet att gå.
10. Prata Nolle-P med Elina
Grovplaneringen till Nolle-P ska lämnas in den 2 april. Hela Nolle-P kommer byggas upp runt en
berättelse. Förslag från Freud är att ha en form av sektionssittning den 22 augusti för att göra
reklam för utskotten.
11. Boka in nya möten
Nästa möte bokas in till 14/1 kl 10-12.
12. Övrigt
13. Mötets avslutande

