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1. Mötets öppnande
2. Närvarande
Leo, Johannes, Elin, Louise, Sandra, Andreas och Frida
3. Dagens sekreterare
Andreas
4. Dagordning
a. Röstning om färgval på väskor
Vi förhandlar med företaget om deras förslag på inköp av väskor eftersom 200-250
inte är en rimlig siffra. Vi försöker få ned det till 100 väskor, men om det endast
går att få ned det till 150 så får vi ta upp diskussionen igen. Vad gäller färg på
väskan så är vi kluvna i styrelsen, medlemmarna får bestämma färgen.
b. Information och lite diskussion om höstens onsdagsfika
Det tycks som att P2P kommer att bli ett vilande utskott till hösten, RFS och PS17
kommer troligtvis att ta deras platser på onsdagsfikat. Det står inte i stadgarna att
intresseföreningar ska hålla i onsdagsfika och vi behöver därför fundera över om
det är värt att förändra detta eftersom det ses lite som en oskriven regel att även
intresseföreningar ska hålla i fika. Genusförenus har uttryckt en ovilja att hålla i
onsdagsfika så vi behöver bestämma oss för hur vi ska ta oss an detta.
I nuläget kan vi formellt inte ställa några krav på intresseföreningarna men det kan
vara en bra kompromiss att enbart tillåta äskning av pengar i utbyte mot
onsdagsfika. Inget är bestämt vad gäller stadgaändring för detta men majoriteten
av styrelsen är i nuläget för en ändring av stadgarna.
Julia hör av sig till Psykologiskt Fika för att ta reda på hur det ligger till där, det ryktas
om att även Psykologiskt Fika blir vilande.
c. Märkesbackesmålning (prata om färg och evenemang)
DC för Kårallen sätter datum för målning och är vi inte där då så tappar vi platsen till
nästa år. 13/8 eller 20/8 är rimliga datum. Vi skapar ett evenemang för målningen
och bjuder in BUP/Jungsters. Elin ansvarar för att köpa färgen.

d. Terminsrapport och utvärdering (diskutera)
UB-möten väldigt bra, StuFFs ansvarige har utfört sitt arbete gallant
StuFFs AMO har inte känts jätteengagerad enligt Elin, de flesta samlingarna har inte
tyckts vara särskilt inspirerade.
Kassörsmöten som hålls av StuFF inte särskilt strukturerade men väldigt givande
eftersom det funnits mycket utrymme för frågor. Frida önskar mer struktur och
planering men är generellt nöjd. Även ett bra tillfälle att diskutera med kassörerna
från andra sektioner.
e. Info om studentrepresentanter innan sommaren?
Nästa möte tar vi upp diskussionen igen eftersom Elin, som är mest insatt, behöver
mer information av Jonn.
f. S
 tyrelsens station på Sektionsdagen på Nolle-P (prata om aktivitet, frågor)
Förslag: Pussel/memory, forkortningscharader, gissa förkortningar
g. Övrigt
Leo och Andreas tar tag i Villevalla redan nu så att det blir av till hösten
h. Ekonomi
Frida kollar på alternativ för kontanthantering, vi får ta upp frågan om att fixa en
prenumeration på cash drop för cirka 1200/år.
Vi måste även lösa mailproblemet eftersom mailforwarding inte fungerar som det ska
och mail försvinner i cyberrymden.
5. Mötets avslutande

