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1. Mötets öppnande
Viktor Kaiser öppnade möte
2. Närvarande
● Viktor Kaiser, Cecilia Bredenberg, Morganne Wong, Lollo Mellerby, Sofia Engvall,
Anton Bergh, Eric Jonsson
3. Dagens sekreterare
● Sofia Engvall
4. Dagordning
a. Må som du vill-runda
b. Inför sektionsmötet
- Vem gör vad?
- Sekreterare - Cecilia
- Beställa/hämta pizza - Morganne och Sofia
- Hämta och brygga kaffe (ta med servetter) - Anton m.fl.
- Rösträknare - Morganne och Anton (eventuellt Eric)
- Hämta kobror för att registrera medlemskap - Viktor
- Tidsplan
- 17.00 - samling i salen för styrelsen
- 17.00 - pizzorna hämtas
- 17.15 - mötet börjar
- Gratulera/informera/skifta nya Styrelsen
- Vi ber nya styrelsen stanna kvar så vi kan gratulera dem och planera in
överlämning (plus att vi ska ta en bild på dem)
- Våra förslag är 7e, 8e eller 9e december.
c. SU-Projekt
i.
Anton har fixat och donat så nu ska texterna vara klara.
ii.
Nästa steg är att Eric och Anton ska fixa designen.
d. Vegansk baktävling

Cecilia har två förslag på upplägg:
1. Anordnar det klockan 12 på lunchen. PsyKO kommer att sälja biljetter
till julsittningen samtidigt. Bjuda på glögg och folk får komma med
sina bidrag (som de har bakat i förväg). Styrelsen är domare. De som
inte har med bakverk får köpa in sig och smaka. Pris: alkoholfri biljett
till julsittningen. OBS, för att kunna vinna måste man vara
stimulusmedlem (men alla får delta i tävlingen).
a. Skicka iväg en intresseanmälan om du till 99% tror att du
kommer baka. Stänger fredag den 1a december.
b. KRAV på att det är veganskt.
- Event upp när?
- Så snart som möjligt. Sofia fixar.
e. Onsdagsfika - StuFF
i.
Viktor pratar:
1. informera om sektionsmötet.
2. gör reklam för baktävling och en och en halv vecka.
f. Övrigt
- OBS! Lunchmöte 5/11 12.00
- Luciatåg under onsdagsfikat den 13e december
- Morganne fixar.
- Kom ihåg att fixa årets lärare.
i.

5. Mötets avslutande
Viktor Kaiser avslutade mötet

