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1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Närvarande
Carl Wahlström, Jasin Beji, Jonn Gottfridsson, Sandra Andersson, Louise Hedendahl, Elin
Röblom, Frida Hall, Anna Stenskog. Andreas Johansson och Simon Juhlin anslöt till punkten
Övrigt.
3. Dagens sekreterare
Anna Steneskog
4. Dagordning
a. När och hur ska vi ha gemensam överlämning?
b. Innebandy – boka sal mha sektionens org.nr.
c. Utvärdera StuFF inför terminsrapport
d. Info från SEKT
5. När och hur ska vi ha gemensam överlämning?
Svårt att gå igenom eftersom att deltagandet från styrelsen 2015 är lågt på mötet. De
styrelsemedlemmar som representerar 2016 är positivt inställda till en stor gemensam
överlämning med alla. Ordförande tar på sig att antingen lägga ut en doodle för att få fram
förslag på tid och plats för överlämningen eller att fråga 2015 om de tycker att det är smart
att slå ihop avslutningsfikat med överlämningen 8/12. Vi har redan två möten samma dag
som styrelsen 2016 är inbjudna till men detta återkommer ordförande med information om
efter att ha hört med alla i sittande styrelsen.
6. Innebandy – boka sal mha sektionens org.nr.
Förslag på krav för att de ska få använda Stimulus organisationsnummer är att:

●

De ansvariga ska vara Stimulusmedlemmar (vilket är fallet i nuläget).

●

Projektet inte dras igång förrän 2016 då bokslutet för 2015 räkenskapsår sätts under
december månad.

●

Att medlemsavgiften för innebandy är reducerat för Stimulusmedlemmar om det är så
att lokalen bokas till ett reducerat pris.

●

Att avtal skrivs mellan Stimulus styrelse och ansvariga för innebandy där det
säkerställs att allt ansvar som genom att innebandyn använder Stimulus
organisationsnummer tillfaller Stimulus istället sätts på de två arrangörerna, såväl
ekonomiska som lokalaspekter. Detta för att Stimulus har begränsad inblick i
projektet och inte täcker för ekonomiska underskott eller sabotage i lokal etc.

Kommer överens om att kassör talar med de två ansvariga för att stämma av detta och de
som är på plats från kommande styrelse blir varse om detta och vet att det kommer att
hamna inom deras budget.
7. Utvärdera StuFF inför terminsrapport
Tycker över lag att StuFF svarar på mail och är mer alerta än tidigare. Det är som sagt få
närvarande men de som i synnerhet har kontakt (och som är på plats) med StuFF
(ordförande, kassör, UB) upplever att StuFF är engagerade. De hjälper gärna till och ett
exempel är väl att kårordförande bjöds in för att fånga upp AMO-frågor på ett SEKT-möte då
det tidigare diskuterats. De är bra på att följa upp ärenden som diskuteras.
Studeranderepresentanter har hanterats väldigt bra under hösten. Det har varit tydligare vad
som har gällt, vilka grupper man kan sitta med i och vad som krävs av sektionerna. Att ha
kassörmöten har mottagits mycket positivt och det är lätt att komma och prata med StuFF på
deras kontor.
8. Info från SEKT
Informationen består främst av att kårordförande besökte mötet för att fånga upp de AMOklagomål som framfördes sist. Förslag lämnades kring att ändra lunchtider så att alla inte
äter 12-13, att minst det antal microvågsugnar som finns i D-huset ska placeras i förslagvis
Key, inte ha tysta avdelningar i biblioteket i anslutning bord som används till grupparbete etc.
Styrelsemedlemmar är välkomna att höra av sig till ordförande senast imorgon 2/12 om de
har fler konkreta förslag på förbättringsåtgärder.
9. Övrigt
- PsyKO önskar att 2 styrelsemedlemmar deltar under invalet vid 2 tillfällen

Ledamot som valt önskat denna punkt närvarade inte vid mötet men beslut fattades att
sponsansvarig istället kontaktar ledamot och/eller psykos chef för att klargöra om detta är
något utöver det som redan beslutats kring invalsprocessen.
- Onsdagsfika 16/12 - vem/vilka bakar?
Info- och webbansvarig bakar och inhandlar mjölk till fikat. Kassör ska lämna över styrelsens
bakpåse så att alla ingredienser inte behöver köpas in på nytt.
- Ny plats för att hänga tillsammans
Vi ska inte längre hänga hemma hos sponsansvarig och bestämmer oss för att stryka
middagskomponenten i myset med styrelsen. Istället hålls ett knytkalas med fika/glögg.
Infoansvarig ska höra med rumskamrater i kollektiv om det är ok att vara där, om inte så
bokas en sal på campus, görs mysig och fikakompatibel. Ordförande går ut till styrelse med
förslag på att slå ihop detta med överlämningsmöte.
10. Mötets avslutande

