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1. Mötets öppnande
2. Närvarande
Allihopa
3. Dagens sekreterare
Andreas
4. Dagordning
a. Utvärdera sektionsmötet + visionsdagen
Sektionsmötet  Tyckte generellt att mötet flöt på bra. Borde ha varit där
tidigare och satt igång innan folk dök upp, om vi ska ha styrelsemöte innan bör
det läggas tidigare eller planeras bättre. Fikaplacering kanske inte heller optimal.
Förbättra prezi till nästa gång!
Visionsdagen  Inte lätt att vara effektiv under eftermiddagen, kanske dela upp
dagen i två eller vara bättre på att ta längre raster. Hitta en bra lösning till hösten.
b. Revidera kontraktet? Alla ska ha läst det
Var går gränsen för hur många som måste vara inblandade innan det ska tas
upp i grupp och inte utanför? Smått oklar gräns men det bör inte vara något problem.
Oklarheter kring “inte göra det större än det är”, många olika tankar kring det. Skriva
in “uppmuntra varandra att ta upp problem vid ett tidigt skede”? Kan vi få konsensus
på det? I första hand tar vi upp eventuella problem med ordförande, alternativt annan
styrelsemedlem om ordförande skulle vara inblandad eller inte tillgänglig av någon
anledning. Om man som utomstående upplever en konflikt mellan andra och att detta
stör miljön bör man kanske ta upp det i helgrupp.
c. Kalendern – snabbgenomgång
Bra grej att lägga in framtida moment i Styrelsens Googlekalender.
Elin kontaktar Villevalla Pub.
14 mars utbildning, troligtvis kl 17?
Bjuda in PsyKO efter 11 mars om Flashback
Julia grillar Freud om Stimulussittningen

Frida kollar upp hur det fungerar med StuFFs kassör gällande registrering av
medlemskap under nollep.
d. Påminnelse: StuFFmedlemsskap
Alla är nu medlemmar!
e. Sektionskväll v.9 – vem ordnar?
Verkar ganska simpelt, Elin kontaktar Villevalla i alla fall.
f.
Inventera onsdagsfikaskåpet
Julia har börjat inventera:
●

4 stora axelväskor

●

4 små axelväskor

●

52 kexchoklad

●

2 märken för grön sektion, daterade till förra året

●

4 märken (gamla stimulusmärken)

●

145 nya märken

●

Fortsättning följer…

Julia skulle vilja att alla som har påsar ska skaffa plastpåsar med “struktur i”, mer
hållbara plastkassar generellt. Elin har massvis med bra sådana påsar, hon tar med
sig! Inventering av skåpet preliminärt mån 15/2 1517, alla som är villiga dyker upp.
g. Sponsuppgifterna – oklarheter?
Näringslivsråd? Leo och Johannes har bokat möte med Jasin, de får mer
utförlig information om posten då. Ragga spons, “pengar är bra”  Frida.
h. Värva medlemmar – idéer?
Ölprovningen kan vara ett bra tillfälle att rekrytera, hålla medlemsrekrytering i
samband med eventet (tidigare). Presentera en plansch(stavning?) där vi räknat
ut hur mycket man sparar in (och på vad) på att vara StuFFmedlem.
i.
Ekonomi
Alla har fått pengar, whoo!
j.

Val av sittningsmeny
Tvårätters på KK, två menyförslag: 150kr eller 175kr (kikärtsbiffar versus

tsaispett(stavning?). Dryckespaket? Ta beställningar innan. Julia inventerar intresse i
utskotten när hon går runt för att få ett så bra pris som möjligt.
k.
Övrigt

Frågor till Gunvor & co.  diskmöjligheter, kolla läget för samarbete mellan
socionom/läkare, dubbelkoll på 50000kr  se till att vi får dem,


påminnelse om evenemang

Vi gillar våra evenemang! :D


förslag på frågor till utskotten



Termos

Pumpvänlig, hålla värmen! Clas Ohlson har en bra kaffepump! 2 års garanti
dessutom! 360 riksdaler.
5. Mötets avslutande

