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1.
Mötets öppnande
2.
Närvarande
3.
Dagens sekreterare
4.
Dagordning
a.
Info från SEKT
Flyktingfrågan! Nu kan man äska om man vill anordna evenemang relaterat till detta!
 Förmedla till utskotten
Sprida en länk åt StuFF som söker folk!
Namninsamling mot ombyggnationen?  I huvudsak mikrofrågan, lättare att fokusera
på en specifik fråga istället för att protestera mot ombyggnationen i sin helhet.  Elektronisk
lista? Fridas förslag: utvärdera på onsdagsfika (top 3 problem) för att veta vilka ändringar vi
ska jobba för.
Vi fixar en elektronisk lista av något slag på onsdagsfikat, skriv ut enkät med frågor
för att få folk engagerade. Kanske även skicka ut ett mail med en länk till google forms. Vi
börjar med en enkät på ett onsdagsfika och följer upp veckan efter med en lista för
namninsamling.
b.
Info från programrådet
Vi får diska borta i Ihuset!
De var positiva till Elinas idé om programsamarbeten. Sittning? Najs med en stor grej
kanske.
25000 går in till Frida i maj
Frikursare  tänker att man bjuder in dem till ett flertal evenemang primärt första året,
utskott? Tala tidigt med Freud så att de vet vad som finns.
Frågor kring överföring av tentaresultat/kurser till den nya läroplanen.
c.
Info från vice?
7/8/15 mars kl 15 utskottsmöte? Julia kollar!

Louise kollar quizdatum!
Elin och VilleValla  Louise skriver!
d.
Uppdatering sektionskväll?
Se ovan
e.
Spons + tröjor?
Kommer igång efter mötet med Jasin på fredag!
f.
Ekonomi – Äskning PUST
Tanken legit men vi vill ha mer specifik information  vad kostar vad och hur mycket
kostar det? Avslag nu för att de ska ge oss mer information.
Inhandla termosar!
g.
Samarbete med Kogvet – skolfotografering
Gratis att ta foton! KogVet vill att det ska ske en/två vecka/veckor efter 7:e marsish.
Göras mest som en kul grej, få ett klassfoto. Kostar det att skriva ut foton??
h.
Diskussionspunkt: anledningar att skippa möten
i.
Övrigt


Programledningen bokar salar för plugg  förslag på datum och tid  någon
gång i mars? 10:e mars? 1317



med socionom mm, samtidigt som PS17?



gröngöling/grön sektion  en i varje utskott skulle då vara miljöansvarig och ha
den information som Johannes har. Informationskanal som även har extra
ansvar för att miljöreglerna följs.



skugga alumn



boka fler möten 2a och 9e mars 1315 och 1517

5.
Mötets avslutande

