Protokoll från styrelsemöte 2015-04-19
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Love Silfwerplatz kl. 10:27
2. Formalia
a. Val av mötessekreterare
Matilda Karlsson valdes till mötessekreterare.

b. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Kallelse skickad 10 dagar innan.

c. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.

d. Anmälda förhinder samt eventuella adjungeringar

Andreas Smidelöv
Sebasthian Borsos adjungeras in med rösträtt istället för Andreas Smidelöv
Närvaro
Love Silwferplatz - Ordförande
Gustan Lundin - Vice Ordförande
Oscar Kafle - Kassör
Kristoffer Källström - Vice Kassör
Ninni Hörnaeus – Informationsansvarig
Matilda Karlsson - Sekreterare
Felix Ranow – Sektionsrepresentant Insparken
Malin Schröder – Sektionsrepresentant Näringslivssektionen
Daniel Kyriacou – Sektionsrepresentant Musikaliska och Estetiska sektionen
Hanna Nilsson – Studerandeskyddsombud
Sebasthian Borsos – Första Suppleant
Sebastian Larsson – Tredje Suppleant
Olivia Olsson - Personalansvarig

e. Val av justerare tillika rösträknare

Malin Schröder och Hanna Nilsson valdes till justerare tillika rösträknare.

f. Beslut tagna av presidiet

Inga beslut har tagits av presidiet.

g. Beslut tagna per capsulam

Inga beslut har tagits per capsulam.
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3. Rapporter
Felix har fortsatt med Insparken. Hanna har gjort klart tröjbeställningen. Kristoffer har fortsatt
med sina uppgifter. Oscar har gjort det han brukar göra. Han har träffat revisorn, och ska göra
det nästa vecka. Sebastian L har svarat på frågor. Olivia har inte hört så mycket från Helena och
Diana, hon har också stått i kaféet. Sebasthian B har fått någon typ av överlämning från Erik
Assarsson. Daniel berättar att MES-medaljer har blivit beställda och skickade. Malin berättar att
hon har sålt en annons, och NärS har börjat planera insparken. Matilda har skrivit protokoll. Love
har tillsammans med Oscar och Sebastian övat inför fanborgen. Han har pratat med Sören
angående felanmälan av golv, el och projektorduk. Gustav har svarat på mail och nominerat
kandidater till SSCOs styrelse, men har inte hittat två som vill åka med till SFSFUM. Han har
försökt att registrera vårt nya medlemsregister till SSCOs nya register.
4. Informationspunkter
a. Ratatosk resultat
Hanna visar resultat från Ratatosk. Det gick väldigt bra, förutom en oväntad utgift på 5000
kronor.
5. Diskussionspunkter
a. Att vistas i DISKs lokaler
Hanna berättar att i Forum hade man access till Foo Bar med nyckel och larmkod. Man
var personligen ansvarig för de som man släppte in, och såg till att de gick därifrån innan
man själv gjorde det. I dagsläget släpper folk in massa folk i Foo Bar utan att själv vara
där eller ta ansvar. Detta skapar olika sorters problem. Hon tycker därför att vi ska
tydliggöra den tidigare regeln; släpper man in personer som inte har access i våra lokaler
så är man också ansvariga för dem och ser till att de går därifrån när man själv gör det.
Styrelsen beslutar att berörda sektionsrepresentanter vars styrelser har access till lokalerna
ska informera om detta. Love tar på sig att informera de styrelsemedlemmar som inte är
närvarande.
b. Aktivitetsstruktur
Love har pratat med MÄ om att det skulle vara gynnsamt för vår verksamhet att ha en
speciell aktivitetsstruktur. Det som har setts som ett bra alternativ heter Kanban. Det kan
vara bra för oss då presidiet får möjlighet att se vad alla gör och övriga
styrelsemedlemmar får översyn på vad som ska göras. Det ser ut som digitala post-its.
Man kan bli tilldelad eller ta lappar. Love och Gustav ska försöka få in det till Styrelsen
för att testköra.
c. Aktivrummet
Love berättar att det måste finnas en struktur i aktivrummet. Att man måste städa efter
sig. Hanna tycker att det borde finnas hyllor där. Love säger att vi bör se över
möjligheterna till att köpa in nya möbler. SU har beslutats att två skåp ska köpas in som
ska stå i Foo Bar och vara förvaring åt alla SKs spel, men det finns en speciell
återförsäljare som måste kontaktas på grund av SUs regler. Och de återförsäljarna är
väldigt sega på att svara. Om vi ska köpa in hyllor måste vi ha en grupp som tar på sig att
kolla upp det. Malin och Hanna tar på sig att kolla upp information om hyllor till
aktivrummet.
6. Beslutspunkter
7. Uppföljningar
a. Love ska se över affischeringsmöjligheter på toaletter
Vi får inte affischera på toaletter eftersom det är en färgad yta. De skulle se över om vi får
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sätta upp en anslagstavla.
b. Kaféutskottet får ansvaret att kolla upp billigare mackor på sena fredagar.
Thomas är inte närvarande, skjuts upp till nästa möte.
c. Gå ut med info om salarnas ventilation och kontaktinfo (Hanna)
Sören har inte sagt något om det.
d. Kolla upp möjlighet till att sälja kontorsmaterial (Love och kafégruppen)
Det verkar som att det är studenter som gillar den idén, men inte mer i nuläget. Skjuts upp
till nästa möte.
e. Felanmälan elen och golvet i Foo Bar (Love)
Love har pratat med Sören, och det skulle felanmälas.
8. Övriga frågor
9. Nästa möte
7 maj
10. Mötets avslutande
Mötet avslutades av Love Silfwerplatz kl. 11:03

Sammanfattning
Styrelsen beslutade under detta möte att…
… berörda sektionsrepresentanter vars styrelser har access till lokalerna ska informera om vad det
innebär att ha access. Love tar på sig att informera de styrelsemedlemmar som inte är närvarande.

Uppföljningar
Malin och Hanna tar på sig att kolla upp information om hyllor till aktivrummet.
Kaféutskottet får ansvaret att kolla upp billigare mackor på sena fredagar.
Kolla upp möjlighet till att sälja kontorsmaterial
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