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20160309
1. Mötets öppnande
2. Närvarande
Louise, Julia, Frida, Sandra, Leo, Andreas, Johannes och Elin
3. Dagens sekreterare
4. Dagordning
a. Inför sektionskvällen + pluggstugan
Köpa fika: läsk, mjölk, kakor och popcorn  Andreas köper
Påminnelse skrivs imorgon
b. Utskottsmöte – dagordning?
Vi bör presentera oss själva, folk vet inte vilka vi är
Kassörspost  Frida fixar en powerpoint, går igenom onsdagsfikaproceduren,
äskningar, StuFFinfo
Kolla mellanfest inom utskotten
Tema = DECEPTION
c. Uppdatering sektionssittning – vem gör vad?
Kostnad per person blir 65 + dricka  hur många glas dricka? 2 glas per person (en
flaska vin som delas på 2)
För subventionerade 65 + 2 glas = + 80 = 145, alkoholfritt 65 + 30 = 95 kr.
För ickesubventionerade 175 + 80 = 255, alkoholfritt 175 + 30 = 205 kr.
Ansvarsområden: Toastmasters (2st)= Louise & Julia, aktivitet & pynt(budget 200
kr)= Elin & Leo & Andreas & Sandra & Elina, Sittningshäfte (90kr)= Jompa,
bordsplacering= Elin & Leo, gyckel?= klart!, hålla koll på tidsschemat och
städning (Sittningsmamma)= Frida, anmälningar & betalning= Julia, mellanfezt?=
Elin kollar men troligtvis inte ett alternativ, vi spanar runt i klasserna annars,
utskottsmötet är ett bra ställe.

Övrigt: plastglas och svarta sopsäckar (budget 210 kr).
d. Juristgruppen
e. Tröjor?
Förnamn och post
f.
Foton?
Ska lägga upp foton på oss själva på hemsidan/facebook
g. Diskussionspunkt: anledningar att skippa möten
När någonting kommer emellan som man inte kan påverka är det OK
Måste vara uppmärksam så att inte samma folk börjar skippa möten
Se till att höra av sig
Föreläsningar går före
Plugg går före  vad ses som plugg? Vad är OK?  tentaplugg och gruppplugg mer
OK. Håll en dialog om sådant dyker upp. Kanske prioritera lunchmöten om det är
tufft pluggmässigt för att underlätta.
h. Övrigt
miljöansvarig berättar kort om miljömötet och om förbättringar
tröjor
AMOundersökningen  vi går in och tittar över dokumentet och godkänner
Framtidsplaner!  Ha en hjärnstorm om hur vi kan nå ut med information till folk som
är intresserade av att studera här och vilken information som kan vara bra att ha.
Utöver detta också fundera kring vad man kan göra med information om
hemmissioneringen.

5. Mötets avslutande

