Protokoll för styrelsemöte 20 september

Tid:

Onsdagen den 20 september, kl. 17:15

Lokal:

R23, C-huset

Närvarande:

Adam Clifford, Gustav Kumlin, Britta Lago, Axel Pettersson, Ebba
Bolinder, Ebba Karlsson, Sarah Folcker, Hanna Lindbom

1. Mötets öppnande.
Ordförande Adam förklarar mötet öppnat.
2. Val av justerare.
Axel och Britta.
3. Adjungeringar.
Inga adjungeringar.
4. Godkännande av kallelsen.
Den godkändes.
5. Fastställande av dagordning.
Den fastställdes.
6. Godkännande av föregående protokoll.
Protokollet godkändes.
7. Rapporter.
a. Festerichef, Ebba Bolinder:
Fullt ös inför underground. Nu börjar det märkas att vi när alla pluggar olika
saker. Det blir svårt att ordna möten. Bestämt tillsammans med SCB att de ska
ha fest tillsammans på KK under våren. Vi har fått en massa gyckelförfrågningar efter Nolle-P. Dock blir det inte så mycket gyckel for oss just nu,
då vi har fullt upp. Inför Underground har vi spelat in en pep-film. Alla i
SeKeL får förköp inför Underground. Lite orolig inför Underground, men ska
träffa Julia för att få lite hjälp inför det. Vill få underground avklarat nu så man

kan slappna av. Vill gärna att de andra utskotten delar pep-filmen på facebook.
Ingen sponsring till Underground ännu. En sponsor drog sig ur. Annars går det
bra för sKVaLp, mycket positiv respons.
b. Informatör, Felicia Sundblad:
Inte närvarande på mötet.
c. Kassör, Sarah Folcker:
Har lite pengaångest. Vi har fått en faktura som ska betalas, men det finns inga
pengar från kontot för det just nu, men det löser sig när pengarna från väskorna
kommer in. Småpengar som alltid behöver betalas ut. Ska prata med kassör
Felix i sKVaLp angående pengarna från sKVaLp. Vi har inte fått in pengar för
sKVaLp-märken än, men det rör sig inte om några stora summor. Pengar
kommer komma in från väskorna, men väskorna behöver promotas mer så att
fler köper. 17 stycken finns kvar, så där kommer en stor summa komma in.
d. Nollegeneral, Axel Pettersson:
Nolle-p är slut. Vi ska gyckla lite i framtiden. Sitter med budget inför ovveinvigningen nu. Ovve-invigningen sker den 5 oktober. Ansökningen till nästa
års KoMPaSS har börjat, och vi har fått in några ansökningar. Fadderist-kamp
den 19 oktober.
e. Kulturansvarig, Hanna Lindbom:
SuS har haft vernissage nu. Det gick bra. Det kom 25 personer, vilket får anses
bra. Det var kaos in i det sista, men det ordnade sig. Vi har bara hört positiva
saker. Vi har även fått bra respons på SuS-dagarna under Nolle-p. Vi har haft
möte idag. Vi kommer ha flera filmkvällar, spelkvällar, handarbetardagar,
skrivarcirklar och bokcirklar under hösten. SuS börjar få positivt momentum.
Vi når ut till fler människor. Vi jobbar med att designa om vår SuS-blogg. Via
bloggen ska vi börja med ett nytt projekt, men detta är ännu inte helt utarbetat.
De nya märkena är beställda, och vi har sålt flera stycken.
f. Sekreterare, Gustav Kumlin:
Inget att rapportera.
g. Utbildningsbevakare, Ebba Karlsson:
Björn Ivarsson vill att så många som möjligt från SeKeL ska synas på
framtidsmässan för gymnasieelever, som kommer vara under tre dagar i
oktober. Detta skulle kunna vara bra reklam för oss. En eller två representanter
från styrelsen skulle kunna närvara. Var på möte med alla programchefer under

sommaren. Försöker nu hitta en studentrepresentant. Skickat flera mejl, men
ännu inte hittat någon. Ska söka vidare för att kunna hitta någon.
h. Vice-ordförande, Britta Lago:
Var på ett AMO-möte igår. Det var bra, det blir mycket jobb i framtiden.
Börjar få mer koll på min roll som AMO nu.
i. Ordförande, Adam Clifford:
Ingenting att rapportera om.
8. Bordlagda frågor.
Inga bordlagda frågor.
9. Nya frågor.
a. Sektionspub.
Inget som är aktuellt för oss. Vi har redan för mycket att göra.
10. Övriga frågor.
a. Valberedning.
Staffan ville veta hur vi ska gå tillväga med att hitta en ny styrelse. Adam sa att
han redan hade snackat med Staffan.
11. Expedionstid.
Hanna och Sarah. 26 september. Klockan 12.
12. Nästa möte.
12 oktober, 15.15.
13. Mötets avslutande.
Ordförande Adam förklarat mötet avslutat.

