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1. Mötets öppnande
Lovisa Mellerby öppnade mötet
2. Närvarande
●

Anton Bergh, Eric Jonsson, Lollo Mellerby, Morganne Wong, Sofia Engvall, Cecilia
Bredenberg, Karin Roswald

3. Dagens sekreterare
Anton Bergh
4. Dagordning
a. Tankar kring utskottsmötet
- Hur använder vi feedbacken vi fick? Plan för framtiden
- Saker som nämndes under utskottsmötet. Utskotten ska umgås mera med varandra,
pub får gärna anordnas, farhågor att mer samarbeten innebär större arbetsbörda.
- Hur kan vi synas mer? Etablera oss tidigt i programmet genom att synas mer under
nolle-p och kanske framförallt synas i nolle-häftet. Tidigare år har det varit en utskottsdag
under nolle-p där styrelsen deltagit, denna dag kanske inte är så rolig. Tankar om att piffa upp
utskottsdagen lite, första intrycket av styrelsen ska inte vara ett pussel!
- Vara konsekventa med vad vi benämner oss som “Styrelsen/Stimulus”
- Tydliggöra vad vi gör som ett tips för att synas mer. En gemensam kalender för alla
utskott och styrelsen.
b. Samarbete Navitas
i.
Förslag: 27/4, 16/5 (kanske bättre för oss med 16/5?)
ii.
En heldag på blå havet, kläder och böcker, bokar skrivsalen som plan b om det
regnar
iii.
Lämnar du in något får du en biljett som du kan hämta ut något annat med,
max 10 saker, lämnar du in en bok får du hämta ut en bok, lämnar du in kläder
får du hämta kläder. Fram till 11.15 kan man lämna saker, efter lunch så kan
man hämta saker.

iv.
v.

vi.
vii.
viii.

Tanken är fika för t.ex. “like” eller billig peng. Gå plus-minus-noll. Det skulle
eventuellt deras marknadsföringsutskott fixa
Navitas är 7 och vi är 8, eventuellt ta hjälp av våra och deras utskott? Navitas
marknadsföringsutskott skulle kunna dra i ett stort lass. Dela upp dagen så att
man står där ett visst antal timmar
Styrelsen (vi) ska ta kontakt med externa parter som kan promote sig själva
samt ta hand om det som blir över i slutet av dagen.
Event två veckor innan
Second hand på plats?

c. Anmälan sektionsutbildning (Inbjudan finns i mappen övrigt)
- OBS fyll i anmälningsdokument i mappen övrigt. Deadline 5/3.
d. Tröjor, fotografering och “om oss”
i.
Hämta tröjor när de är klara, Morganne har bil men vi kan också cykla.
ii.
Kolla med Mats gällande tid och utrustning gällande fotografering, Eric kollar
detta. Vi tänker att vi anpassar oss efter Mats.
e. Äskning T8 och PUST
i.
T8 äskar för fika till “test-träffar”, något som tydligen blivit en tradition.
Tidigare år har äskningen tillåtits med motiveringen att testamente förts vidare
till nästkommande år. Styrelsen godkände detta.
ii.
PUST har äskat pengar till hyra av lokal för basket. Fråga PUST om de har en
plan för de pengar de redan blivit tilldelade, skulle fungera som ett underlag
för eventuella kommande äskningar. Motivering från kassör att vi godkänner
äskning för halva det som begärts med krav att de redogör för sin budget.
Styrelsen godkände att ge 200 av de 400 som äskades.
f. UB- Anton har varit på möte
i.
Diskussionsfråga
ii.
Tredje utvärderingstillfälle, om utvärderingen kom efter tentan så skulle
kanske fler vara måna om att utvärdera för studenter tenderar att ha åsikter om
tentan. Ha kvar utvärderingstillfället efter sista basgruppen.
iii.
Prata med Örjan om utvärderingsmallen, och med klassrepresentanter.
iv.
Återkoppla utvärderingen via facebook, detta görs av klassrepresentanterna
som har tillgång till UB-drive.
g. Sektionssittningen
i.
QQQ kan komma men tiden passar kanske inte riktigt bra för oss.
ii.
Förslag att fixa roliga omröstningar till sånghäfte.
iii.
Bordsplaceringen göra på måndag.
iv.
TM fixar: Lekar och roliga skämt, kul inslag

h. Mail som ska vidarebefordras
i.
Vidarebefordra till studievägledaren
i. Psykologisation vill byta onsdagsfikadag (från 29 mars till 12 april - det blir tomt den
29:e - är det ok att vi tar den?)
i.
Okej att byta tycker vi! Eric kan byta ansvarsdag. Styrelsen går med på att
byta onsdagsfikat.
j. Uppdatera hemsidan, Fia vill gärna ha hjälp med att fixa hemsidan.
5. Mötets avslutande
Lovisa Mellerby avslutade mötet

