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Open ska komma med datum för möte
Doodle- ta upp rutiner om hardox, de frågar oss, visa att vi är styrelsen, visa vart saker och ting finns i
hardox och hur det funkar, städgrejer, ny lathund, kopp fixar
Jonas kollar upp läget med festansvarig osv.
Förhålla oss till opens egna fester: sälja vår alkohol (köpte egen sist men hade färre evenemang då, vill ha
flera tillställningar i år). Tjäna pengar på att sälja vår alkohol, de måste säga till i tid, beställa från Carlsberg
så slipper vi åka/gå till systemet.

Smarttext(supertext, kopp hade fel)
Alla laddar ner en chatt-app (shut up and write), kopp skapar chatt, bra vid inget internet.

Middag 3/11 med w (ansvariga?)
3 bestämmer mat och ansvarar: Alex, Kopp, Julio

Bara en som sökt balansvarig, mer tagg!!
Plansch- alex fixar, slutdatum 23 oktober, skickas till ordf mail med motivering, en(1) officiell ansvarig.

Hur bilder på funktionärer ska tas
ta upp på funkismötet, ta en selfie

Bilder med oss, vi kommer med några dagar.
lördag 8/10 förmiddag, nästa lördag 15/10
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Tacka öph på ettans ist för jq
Tidigt under. Allihopa! Köpa en bukett, chokladask(nobless)-kopp fixar, julia fixar finkort

Fanan
Efter spons, Ej träffat SSAB, de måste men vi har 40000 extra för hardox så kör ändå, färdigt till lusse, hitta
företag, kopp spanar företag

Hur går det med städ schema?
Bra. Klart för uppsättning strax.

Boka in sm2
efter lusse, 7e December, taggdag-berätta vad man ska göra/söka, bås med fika. Handlingar 4 läsdagar
innan och kallelse 16e november (15 arbdagar innan)

Tvn
I Harre, Jonas experimenterar(usb m.m.), Reklam, event
Hedda skänker en dator

Det finns en Luleåbergsgrabb som gärna vill att Luleåsektionen blir bättre på att vara
Bergs. Visst intresse av utbyte, typ vi på KTH åker upp någon helg och sjunger och så
kommer de ner på B-lusse.
Altzar pratat med Lulegrabb, mer samarbete, kolla med Hedda B200 Junior, avvakta till gruppen är satt,
utbyte innan lusse dock, bjuder dem på lusse! ledig tid på våren för mer samarbete.
Alex svarar grabben

Hemsidan
Support svarar ej, oklart, allt är betalt men inväntar svar, riskerar byta webbhotell

Hardox grejer som saknas
Plankan, från dekis? Laddstation, köpa in så det blir gjort, jonas fixar

Fler gafflar
Kopp beställer, hittade hemsida med 36 gafflar, 24 skedar

Krokar i båsen
Ligger här

Rengöringsspray för borden
Finns i städskrubben

En fotboll i Hardox
Önskemål, finns bollar i katakomberna, någon tar med bollpump.
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