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1. Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet.
2. Närvarande
Anna Steneskog, Simon Juhlin, Jonn Gottfridsson, Hanna Delby, Calle Wahlström, Veronika
Johansson, Niklas Olsen, Elin Röblom.
3. Dagens sekreterare
Veronika Johansson.
4. Dagordning
a. Mentorsträffar
b. AW med styrelsen
c. Rekryteringsprocess för festeri och fadderi
d. Inför sektionsmötet (fika, kallelse, ansvarsfördelning)
e. Årets lärare
5. Mentorsträffar
Niklas ska kontakta de som anmält intresse för att vara mentorer senast imorgon. I detta
mail kommer även datum & tid finnas. Kaffe kommer bjudas på men inte fika (såvida inte
Niklas får för sig att baka).
6. AW med styrelsen
8/12 18.00 hos Anna - preliminärt. Hur vi löser mat bestämmer vi längre fram!
7. Rekryteringsprocess för festeri och fadderi
Sofia & Elina ska ha möte i veckan. Frågan om att ändra på invalsprocessen har tagits upp.
Vi kommer att ha ett möte med Freud & PsyKO som får väga in och diskutera hur det skulle
kunna göras annorlunda. Vi har även som förslag att en styrelsemedlem skall närvara på
årets avslutande möte där Freud & PsyKO ska komma fördela de sökande. Jonn & Simon
har anmält sig som frivilliga.
8. Inför sektionsmötet
Vi behöver inte ändra stadgen om att våra medlemmar måste vara medlemmar i StuFF.
D22 är bokat. StuFF kan tyvärr inte närvara.

Ansvarsfördelning
Ordförande: Anna Steneskog
Sekreterare: Hanna Delby
Protokolljusterare/rösträknare: Elin Röblom & Niklas Olsen
Inköp: Anna - hör av sig om hon behöver hjälp med transport. Budget på 600 kr.
9. Årets lärare
Delas ut på Styrelsens sista Onsdagsfika!
10. Övrigt
Klädbytardag:
Elin & Jonn försöker lösa “omklädningsrum”. Alla bjuder in till eventet!
SEKT-möte:
Biblioteket har alldeles för hög ljudnivå. Finns ingenstans att sitta och äta eller plugga.
Nu är det fullt även på Creactive & Kollektivet. Förslag på att sätta upp fler microvågsugnar i
Key när microrummen i D-huset försvinner.
Anna mailar till Sofia att minst lika många micros som försvinner måste placeras ut i de
andra närliggande byggnaderna.
Förslag om att starta gemensam webshop för alla StuFFs sektioner.
Nya mötestider:
24/11 kl 12-13.
11. Mötets avslutande

