Protokoll för styrelsemöte 12 oktober

Tid:

Torsdagen 12 oktober 2017, kl. 15:15

Lokal:

R27 till 16, sen R44, C-huset

Närvarande:

Adam Clifford, Britta Lago, Ebba Bolinder, Ebba Karlsson, Sarah
Folcker, Felicia Sundblad

1. Mötets öppnande.
Ordförande Adam förklarar mötet öppnat.
2. Val av justerare.
Ebba Karlsson och Ebba Bolinder.
3. Adjungeringar.
Hanna, Gustav och Axel är inte närvarande på mötet. Britta tar rollen som sekreterare
och representerar fadderiet.
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
Kravallen Underground gick bra, shot-baren stängde tidigt. Biljetterna sålde
slut tidigt, maten sålde dåligt. Ebba och sKVaLp är ivriga gällande eget konto
för festeriet. Skönt att det är över, gruppen är nöjd. Blev lite problem med
artisten, nästa år måste tänka på att artisten ska skriva på kontrakt innan
fakturan är betald. Både festerikassören och styrelsekassören fick fakturan
innan kravallen och båda betalade, så artisten blev 100% betald innan

kravallen, då han egentligen skulle blivit betald 50% innan och 50% efter.
Artisten presterade inte enligt sitt kontrakt och sKVaLp vill egentligen inte att
han skulle betalas fullt ut.
Ebba känner att det råder oklarheter gällande festeriets ekonomi.
Knallen håller på att planeras, likaså julsittningen med SCB. Festeriet håller
även på att planera inför en fest i vår på Kårhuset Kollektivet.
b. Informatör, Felicia Sundblad:
Ingenting att rapportera.
c. Kassör, Sarah Folcker:
Pengaångesten har minskat, de pengarna hon hade ångest över förra mötet har
hon insett var de är: styrelsen betalade artisten till Underground.
d. Nollegeneral, Axel Pettersson:
Inte närvarande på mötet.
e. Kulturansvarig, Hanna Lindbom:
Inte närvarande på mötet.
f. Sekreterare, Gustav Kumlin:
Inte närvarande på mötet.
g. Utbildningsbevakare, Ebba Karlsson:
SeKeL ska närvara på framtidsmässan för gymnasieelever 18 oktober. Felicia
ska följa med. Det behövs lite pengar till PR på den mässan, såsom till godis
och pris på quiz de ska hålla i.
SU-projektet diskuteras, till exempel en anonym enkät på SeKeLs hemsida
h. Vice-ordförande & AMO, Britta Lago:
Närvarade på senaste SEKT-mötet där vi pratade mest om
engagemangspoängen, och även närvarit på det senaste AMO-mötet.
i. Ordförande, Adam Clifford:
Ingenting att rapportera om.

8. Bordlagda frågor.
Inga bordlagda frågor.
9. Nya frågor.
-Underground.
Redan diskuterat under festerichefens rapport.
-Årsmötet.

15 november. Kallelse kommer ut snart från ordförande Adam.
-Valberedning.
Staffan har börjat gå runt i klasser och informera om sök av ny styrelse. Britta var med
till MKV idag 12 oktober, och styrelsen planerar att Britta ska gå med till så många
klasser som möjligt och informera.

10. Övriga frågor.
a. Sökande av ny styrelse.
Marknadsföring för sökning av ny styrelse börjar på måndag 16 oktober.
11. Expeditionstid.
19 oktober kl. 12:00-13:15.
12. Nästa möte.
2 november kl. 15:15.
13. Mötets avslutande.
Ordförande Adam förklarar mötet avslutat.

