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1.
Mötets öppnande
2.
Närvarande
Louise, Andreas, Frida, Elin, Leo, Johannes, Sandra, Julia
3.
Dagens sekreterare
4.
Dagordning
a.
Inför klädbytardagen
Andreas och Frida sitter 10.1512 i T2, Elin och Leo (alternativt Jompa) 1213 i T2.
b.
Juridikföreläsning
Juristgruppen håller en föreläsning torsdagen den 12:e maj klockan 17.15 om
juridiska aspekter som är viktiga för en förening  exempelvis firmateckning.
Känner man att man har behov av detta så får man gå dit och lyssna, sista
anmälningsdatum är den 9:e maj. Skickar vidare till Julia så hör hon av sig till
utskotten.
c.
StuFF svar ang avtalet
Oklarheter kring våra frågor, konkretisering kommer att ske men vad gäller
information om StuFF tycks det räcka med att visa deras informationsfilm.
d.
Ekonomi
Gunvor tycks ha skramlat ihop 5000 kr till Freud att använda till frikursare  kanske till
och med 5000 kr till! Andreas hör av sig till Alex i Freud för att diskutera hur
mycket pengar de behöver/kan använda och sedan hör vi av oss till Gunvor för
att få grepp om hur fria dessa pengar är. Kan de användas till mer än bara
frikursare?
e.
Vad händer till hösten
Freuds svar om styrelsen på nollep  vi måste ta tag i att fixa frågor till stationerna
och vi är välkomna att hänga med på puben på kvällen. Förslag var att använda
sig av förkortningarna.

19:e augusti ska vi ha ett informellt möte innan märkesbackesmålningen. 20:e målas
det, Leo och Elin kan troligtvis inte vara med och måla. vi hörs av i början av
vecka 33.
Julia fixar med sektionssittningen till hösten  bokar på flamman
f.
Utvärdering
Satsa mer på evenemang för medlemmarna  Prison Island, VilleValla, Quizkvällar!
Vara mer tydliga med när vi lämnar en punkt på dagordningen.
Fundera kring hur vi disponerar tiden på möten  försöka se till att vi vet ungefär hur
lång tid varje punkt tar. Försöka begränsa diskussion om saker vi inte kan ta
något beslut om.
Klassificera punkterna  är det något vi behöver ta beslut
om/diskussionspunkter/informationspunkter?
g.
Övrigt
Projektgrupp för eventuell förändring av hemsidan  Andreas, Elin och Louise  gå
igenom arbetet som gjorts sen innan och presentera/diskutera det i styrelsen i
framtiden.
UBprojekt  har gjort ett formulär för tentautvärderingsmallen.
Lägger upp det i styrelsen för att få några färska ögon som kollar igenom det. Kör
formuläret nästa vecka från och med onsdag. Väsklotteri med kexchoklad i!
Ikväll lägger Elin ut AMOprojektet. Sprid!
Till hösten testa att hålla pluggstugor igen, och kanske mer regelbundet. Även testa
att hålla mentorsträff i samband när 1:an fortfarande är ny på programmet.
5.
Mötets avslutande

