Protokoll från styrelsemöte 2014-02-12
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Love Silfwerplatz kl. 17:04

2. Formalia
a.

Val av mötessekreterare
Matilda Karlsson valdes till mötessekreterare.

b. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Kallelse skickad 2/2, en vecka enligt stadga
c.

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.

d. Anmälda förhinder samt eventuella adjungeringar
Olivia Olsson, Johanna Davis, Kristoffer Källström, Sebastian Nilsson
Sebastian Borsos adjungeras in istället för Olivia med rösträtt
Thomas Henriksson adjungeras in istället för Kristoffer med rösträtt
Molly Eriksson adjungeras in med närvaro och yttranderätt istället för Johan Alpne. Molly lämnar 20:00 och
adjungeras ut.
Nina Jalming adjungeras in med närvaro och yttranderätt istället för Fredrika Eriksson. Nina lämnar 19:01
och adjungeras ut.
Helena Sandberg adjungeras in med närvaro och yttranderätt
Ninni Hörnaeus ankommer 17:37
e.

Val av justerare tillika rösträknare
Hanna Nilsson och Felix Ranow valdes till justerare tillika rösträknare.

f.

Beslut tagna av presidiet
Inga beslut har tagits av presidiet.

g.

Beslut tagna per capsulam
Ändrade tider för att hjälpa till i caféet.

Närvaro
Love Silwferplatz - Ordförande
Gustav Lundin - Vice Ordförande
Oscar Kafle - Kassör
Kristoffer Källström - Vice Kassör
Ninni Hörnaeus – Informationsansvarig
Andreas Smidelöv – Datoransvarig
Matilda Karlsson - Sekreterare
Anton Österberg - Sektionsrepresentant Sporten
Felix Ranow – Sektionsrepresentant Insparken
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Johan Alpne – Sektionsrepresentant Särimners kultingar.
Malin Schröder – Sektionsrepresentant Näringslivssektionen
Daniel Kyriacou – Sektionsrepresentant Musikaliska och Estetiska sektionen
Hanna Nilsson – Studerandeskyddsombud
Johanna Davis – Sektionsrepresentant SNIGEL
Fredrika Eriksson – Sektionsrepresentant Klubbmästeriet
Sebastian Borsos – Första Suppleant
Thomas Henriksson -Andra Suppleant
Sebastian Larsson – Tredje Suppleant
Olivia Olsson – Personalansvarig & ledningssekreterare

3. Rapporter
Se bilaga

4. Informationspunkter
a) Helena informerar
Helena informerar om problemet som har hänt med Membit, hur styrelsemedlemmarna ska hjälpa
till/skulle ha hjälpt till angående problemet.
b) Styrelsenärvaro
Det är viktigt för styrelsemedlemmar att visa sig närvarande och synas för alla för att kunna hjälpa
till med olika problem. Det är viktigt att kolla Facebook och FirstClass för eventuell information.
Sebastian B ger som förslag en sms-grupp för nödsituationer. Styrelsen utser Love.
c) SSCO nomineringar
Det börjar bli dags att nominera folk till SSCO’s styrelse. Om man vet någon som är passande så
kan man kontakta presidiet.

5. Diskussionspunkter
a) Kårkalender – Återskapa Google-docs för event inom kåren.
Fram tills årsslutet 2013 fanns en Googlekalender för alla DISKs event. Anton önskar att det ska
införas igen. Han tycker att varje sektionsrepresentant kan tänkas ta det som ansvar. Felix förslår en
separat för styrelsemöten och en annan för DISK-händelser. Gustav tar på sig att fixa den. Hanna
vill att den ska finnas på hemsidan. Andreas fixar så att den kommer till hemsidan.
b) Rollup
Det har varit på tal att införskaffa en rollup till KX för DISK med DISK-loggan. Malin tar på sig att
kolla upp en offert och design.
c) KX när Helena är borta
Hur vi ska hantera KX på sportlovet vecka 9 då Helena är borta. Öppettider under sportlovet måste
bestämmas. Det var tidigare bestämt att KX skulle vara öppet på eftermiddagarna, men i och med
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Membit-problemet bör vi ha öppet hela dagarna. Styrelsen kommer överens om att göra ett schema
och alla ska fylla i ett tillfälle.
d) Budgetförslag – Inför Ekmek

e) Välkomstmiddagen, subventioneras?
Välkomstmiddagens biljetter kommer behöva bli dyrare i år då vi bara får hälften av bidraget från
DSV numera. Hanna och Felix vill veta om styrelsen kan godkänna det. Styrelsen tycker att det låter
rimligt.
f) DISK på Systemvetardagen?
Matilda och Malin ska kolla upp om det skulle vara möjligt att ha DISK på SVD.
g) Rutin inför styrelsemöten
Matilda ger önskemål på hur hon vill att punkter till mötet ska skrivas upp i FC.

6. Beslutspunkt
a) Nominering Seniorsmedalj
Det beslutas att Joakim Rehn ska tilldelas seniorsmedalj.
b) Ljusslingor i baren
Det har kommit en offert angående ljusslinga till Foo Bar. Styrelsen godtar offerten.

7. Uppföljningar
a) Företagssponsring för alla sektioner. Malin skulle ta fram gemensamma regler.
Malin har hört av sig till alla sektionsrepresentanter men hon har inte fått så mycket svar. Hon vill
ha en gräns för vissa priser. Men att sektionerna själva ska sätta pris för andra saker.
b) Hanna skulle kolla upp med DSV om det nya sättet att hantera accesserna i
lokalerna fungerade.
Hanna ska ha ett möte med Ken Larsson.
c) Kassörerna ska se ekonomin angående styrelse/sektions-tröjorna. Alla
sektionsrepresentanter om intresse finns för tröjor.
Ekonomin finns beroende på kostnader. Sektionsrepresentanterna har inte kollat upp det ordentligt.
Sporten vill inte ha. Gustav vill att man kan kolla upp om något företag vill sponsra mot att deras
logga får synas och att vi får tröjorna gratis. Styrelsen beslutar att DISK ska betala tröjorna. Ninni
fixar trycket. Offert till nästa styrelsemöte.
d) Överlämning med flyttgeneral.
e) Kaféutskottet skulle kolla upp angående toast.
Skjuts upp.
f) Olivia skulle se till att laddstationen är fullt utrustad.
Klart.
g) Olivia, Hanna och Love skulle följa med Awe och kolla på ljudutrustning.
Jobbas på.
Telefon: 08-16 16 82 E-post: info@disk.su.se Hemsida: www.disk.su.se Org.nr: 802401-9047
Postgiro: 279122-6

h) Hur många har lärt sig KX och kafét?

8. Övriga frågor
a) Ratatosk
Plats ändrad från Shared Space till Foo Bar.
b) Studievägledares arbetsuppgifter
c) Marknadsföring mot master- och utlandsstudenter
d) Per capsulam-beslut på tisdag
e) Motion
f) Snigels logga
Snigels logga godkänns av styrelsen.

9. Nästa möte
5/3 2015

10. Mötets avslutande
Mötet avslutades av Love Silfwerplatz kl. 21:39

Uppföljningar till nästa möte
- Starta en smsgrupp, Love.
- DISK-kalender, Gustav och Andreas
- Rollup, Malin
- Företagssponsring för alla sektioner. Malin skulle ta fram gemensamma regler.
- DISK på Systemvetardagen, Matilda och Malin
- Gustav och Love ska fixa medaljen
- Hanna skulle kolla upp med DSV om det nya sättet att hantera accesserna i lokalerna fungerade.
- Sektionsrepresentanter kollar upp vilka som vill ha. Offert till nästa styrelsemöte, Hanna fixar.
- Överlämning flyttgeneral, Love.
- Kaféutskottet skulle kolla upp angående toast.
- Studievägledares arbetsuppgifter
- Marknadsföring mot master- och utlandsstudenter
- Love och Gustav kollar upp Tacos motion.
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