Protokoll för styrelsemöte 8 november

Tid:

Onsdagen den 8 november, kl. 15:15

Lokal:

T27, C-huset

Närvarande:

Adam Clifford, Britta Lago, Gustav Kumlin, Axel Pettersson, Sarah
Folcker, Felicia Sundblad, Ebba Karlsson, Staffan Samuelsson

1. Mötets öppnande.
Ordförande Adam förklarar mötet öppet.
2. Val av justerare.
Axel och Britta.
3. Adjungeringar.
Staffan Samuelsson.
4. Godkännande av kallelsen.
Kallelsen godkänns.
5. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställs.
6. Godkännande av föregående protokoll.
Protokollet godkänns.
7. Rapporter.
a. Festerichef, Ebba Bolinder:
Inte närvarande.
b. Informatör, Felicia Sundblad:
Inget speciellt att rapportera om. Jag har på mejlen fått intresseanmälan från
personer som vill bli kassör, sekreterare och informatör. Resten av styrelsen
har också fått dessa mejl.
c. Kassör, Sarah Folcker:
Inte heller så mycket att rapportera om. Ska räkna ihop alla Swish-betalningar

som sKVaLp nu har fått in. Vi har fått in tre betalningar som KoMPaSS skulle
ha. Inte så mycket pengar på kontot just nu. Vi har cirka 7000 kr på kontot,
men vi får 7000 kr av StuFF som de missat betala in till oss.
d. Nollegeneral, Axel Pettersson:
Det går bra. Vi ska jobba lite nu. Vi har nominerat ny general och nytt
KoMPaSS. Den nya gruppen är taggade. Vi är väldigt nöjda med de 8 nya som
nominerats. Vi har även skickat in en motion till årsmötet om ett nytt konto för
KoMPaSS.
e. Kulturansvarig, Hanna Lindbom: Staffan Samuelsson istället för Hanna
Lindbom:
Tillsammans med utbildningsbevakare Ebba ska vi arrangera julfika, och det
ska diskuteras nästa vecka, och då bestäms även datumet för julfikan Annars så
rullar det på bra med aktiviteterna. Handarbetarkvällen var väldigt populärt och
många kom. Filmkvällarna ska nog inte hållas på söndagar, då folk är lite för
trötta efter lördagskvällen. Ingen oro över att få ihop ett SuS 2018. Några nya
tillkommer, och dessutom är det flera från nuvarande SuS som vill fortsätta
även nästa år. Klassbesöken har varit gynnsamma för att få ihop en ny grupp.
f. Sekreterare, Gustav Kumlin:
Inget att rapportera om.
g. Utbildningsbevakare, Ebba Karlsson:
Jag och Felicia har pratat med Björn Ivarsson Lilieblad angående
populärvetenskapliga veckan. Vi var på ett event som de hade anordnat, men
det var svagt intresse för kulturvetenskapsprogrammet, på grund av att många
var inne på föreläsningar under den tiden. Vi hade bara ett litet utrymme för att
synas. Utöver det har det varit många studentfall under hösten. Vilket är kul för
mig.
h. Vice-ordförande, Britta Lago:
Jag har varit på AMO-möte. Det kommer komma upp cykelställsmoduller på
campus, då det byggs om så mycket på campus. De undrar vart vi tycker att
dessa behövs.
Har motiverar flera personer till att söka till styrelsen 2018, vilket är bra för nu
har vi nominerat en ny styrelse för 2018. Vi har haft intervjuer med blivande
ordförande och blivande vice-ordförande.
Nästa AMO-mötet sker den 22 november.

i. Ordförande, Adam Clifford:
Inget att tillägga på denna punkt.
8. Bordlagda frågor.
Inga bordlagda frågor.
9. Nya frågor.
a. Nomineringar till styrelsen 2018:
Ordförande: Filippa Larsson
Vice-ordförande: Amanda Lagerqvist
Kassör: Alexander Åmell
Sekreterare: Rebecka Viktorin
Info/pr: Mary Wikdahl
Utbildningsbevakare: Vakant
b. Motioner
Redan pratat om. Ska skickas in senast 21.00 idag (8/11) till ordförande.
10. Övriga frågor.
Vi ska ha ett överlämningsmöte med den nya styrelsen och gå ut och äta efteråt. I år
ska vi äta på KK istället för HG som vi gjorde förra året.
Kassören ska köpa kakor till årsmötet.
11. Expeditionstid.
Vice-ordförande och nya vice-ordförande sitter på expeditionstiden. 30 november,
klockan 12.
12. Nästa möte.
6 december, klockan 17.15.
13. Mötets avslutande.
Ordförande Adam förklarar mötet avslutat.

