SeKeLs styrelsemöte tisdagen den 23 maj 2017

Tid:

Tisdag den 23 maj 2017, kl. 17:15

Lokal:

Utomhus

Närvarande:

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

1. Mötets öppnande.
Ordförande Adam förklarar mötet öppnat.

2. Val av justerare.
Axel och Sarah.

3. Adjungeringar.
Inga adjungeringar.

4. Godkännande av kallelsen.
Godkändes.

5. Fastställande av dagordning.
Fastställdes.

6. Godkännande av föregående protokoll.
Godkändes.

7. Rapporter.

a. Festerichef, Ebba Bolinder;
Inte närvarande.
b. Informatör, Felicia Sundblad;
Inte mycket att rapportera om. Vice-ordförande tar upp att många andra sektioners
Facebook-flöden lätt blir fyllda med saker som inte har med sektionerna att göra, så
vi behöver bli bättre på att ta upp sådant som bara har med SeKeL att göra och inte
så mycket annat. Informatören håller med om detta.
c. Kassör, Sarah Folcker;
Någon behöver skicka föregående års budget till mig. Ska även växla in våra
kontanter på torsdag. Pratat med Alex, kassören för KoMPaSS, om att han behöver
skicka pengarna för HG, och då skulle han ha pengar från KoMPaSS.
Terminen ser okej ut, men cirka 2400 kr kommer försvinna. Vi har nu cirka 36 000
kr. sKVaLp vill låna 10 000 kr från styrelsen som ska gå till Underground för att
kunna boka in en stor artist. Styrelsen diskuterar detta och är inte säkra på om det är
en bra idé. Det är inte möjligt att genomföra om det skulle äventyra SeKeLs
ekonomi. Styrelsen tycker att det behövs en bättre plan som är mer konkret om
vilken summa det är som behövs, och hur det skulle kunna betalas tillbaka.
d. Nollegeneral, Axel Petterson;
Det går bra. Alla siffror på hur många nollan som kommer till hösten har kommit. Vi
räknar med cirka 120 stycken. Detaljplaneringen är godkänd, det har gjorts lite
ändringar men det blir bra. Ett problem vi har är att Britta vill komma in i
medielabbet i Key-huset för att kunna göra nollebladet, men de svarar inte. Även
filmer inför mottagningen behöver redigeras.
e. Kulturansvarig, Hanna Lindbom;
Det kommer bli en konstutställning i höst, men ingen nu i vår. Den ska läggas i
september, i närhet till n0lle-p, istället för jul när många har tentor och det är mycket
stress. Vernissagen ska vara den 12 september. Vi har även lyckats fixa så att vi får
ställa ut skulpturer i år. I år har vi ett tema, och det temat är terror, och inte
nödvändigtvis som i terrorism. Det ska vara en bred tolkning som kan handla om
mycket. Självskadan, mobbning osv. Alla verk kommer granskas innan de ställs ut så
att det inte blir några problem. Vernissagen ska vara som ett event, där det bjuds på
tilltugg och dricka. Filmkvällarna kommer även fortsätta i höst.
Det nya märket är i stort sett klart. Nya märken kommer behöva beställas. Cirka 100
stycken, men det är inte spikat än. Michaela har koll på vad det kostar. Styrelsen
kommer eventuellt gå in och betala. Antigen bytts de gamla märkena in gratis mot ett
nytt märke, eller så får man ett rabatterat pris om man har ett gammalt märke när
man ska köpa ett nytt.
f. Sekreterare, Gustav Kumlin;
Inget att tillägga.

g. Utbildningsbevakare, Ebba Karlsson;
Projektarbetet är inte så mycket att säga om. Det är godkänt av StuFF och kommer
fortsätta i höst. På senaste UB-mötet så var Björn Ivarsson Lilieblad med, och han
ville att alla styrelser i Filfak skulle försöka vara med på ett event som sker i oktober,
där styrelser får möjlighet att visa upp sig för bland annat gymnasieelever. Styrelsen
är intresserade att delta i eventet.
h. Vice-ordförande, Britta Lago;
Varit med på en AMO-dag, där alla AMO på universitet åkte iväg till en stiftsgård
där det skedde olika föreläsningar och workshops. Har idéer till i höst som handlar
om att göra så att AMO ska synas mer på universitetet. Det handlar om sociala- och
medierelaterade saker. StuFF tyckte det var bra att vi var med på AMO-dagen.
i. Ordförande, Adam Clifford;
Har skrivit terminsrapport till StuFF och skickat in den. Annars inget att rapportera.

8. Bordlagda frågor.

a. Sektionsväskor
Sektionsväskorna är beställda och på väg. Sammanlagt 25 stycken som vi snart ska
få en räkning om. Ska skrivas på Facebook för att promota väskorna, och väskorna
ska säljas så fort som möjligt så vi kan beställa in fler.
b. Permanenta faddertröjor
Beställningen ska skickas iväg. 4500 stycken med tryck på fram och bak.

9. Nya frågor.

a. Måla märkesbacken
Så många som möjligt behöver vara med. Vi behöver även kolla vilka färger det är
som behöver köpas in. Mer om detta framåt augusti.

10. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

11. Expeditionstid.
Terminens sista expeditionstid sker den 24 maj.

12. Nästa möte.
Detta är terminens sista styrelsemöte.

13. Mötets avslutande.
Ordförande Adam förklarar mötet avslutat.

