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Sekreterare: Felicia

Ordförande: Andreas

Justerare: Jonas

Hemsidan
Den är nu uppe! Försöka få upp allt som ska.
Vi börjar direktlänka till hemsidan från Facebook.

Transparens
Kanske starta en twitter? Har folk det? Göra en poll och kolla om folk faktiskt använder det! (Julia)
Använda hemsidan till viktiga grejer och Facebook till flum! Länka hemsidan från Facebook så att folk
måste gå in på hemsidan och kolla så det blir en trend.
Om folk vill komma på möten. Ha öppna möten, skriva vad vi ska ta upp och att man får komma med
input före mötet så vi kan ta upp och diskutera det.
På gilla sidan ska vi få upp information om vilka medier som finns! (Julia) Skrivs upp på blackboarden
under tiden.
Använda Instagram. Lägga upp inloggningen i funktionärs gruppen så att alla ser den. (Julia)

Panten som del av städning
Går att gå till skabben.
KBM fixar när de handlar mat!
Panten som finns nu fixas innan fredagspuben!

Sätt upp/testa Tv
Jonas meckar lite!

Sätta upp foton
När vi får dom så gör vi det!

Vilken gruppbild vill vi ha
Tar bild 2 i ordningen! (Andreas)

Vad gör vi om det inte städas efter fest
Avgift om du inte städar, ca 500 kr. Om de vägrar städa/betala så blir de portade. Festansvarig
godkänner om det är ok eller inte.

Fia och Altzar vill snacka om SBF
Vill ha mer kontakt! Kommer en motion till SM så att det kommer mer uppdateringar, kontakt person
blir då KOMMA. Vi känner mer att FEMTEN har den kontakten.
Se till att prat mer med dom om när det är för just nu blir det typ alltid krock.
FEMTEN tar in lista på när de vill ha saker.

Köpa saker
Kaffe filter, Martin Ohlsson (Alexander)
Städ grejer: Mopp, skaft till skyfflar, skurkvast, (dammsugare? Säger nej) Anser att vi har allt som
behövs.

Emils mail angående 5ans resa
Vi har nu skickat ett kontonummer som de får ha just nu, troligtvis det de ska ha? (Julia kollar mer på
det)

Städvecka
Felicia, Jonas, Alexander, Håkan den här gången.
Påminna funktionärer om städning inför varje städvecka.

Jaquett inköpsproblem
De har beställts. Om de fastnar i tullen kan det bli lite mer, ca 3000 kr, 300-400 kr kan ettan stå för
själva eftersom det har varit kostnaden de tidigare åren, om det blir mer så går vi in med mer pengar.
Pengarna som blir över bör vi ta, han får endast behålla växelkassa, eventuellt växla med KBM till
småpengar.

Styrelsen/NLG hjälp med Lusse
Öka kvalitén på Lusse, behöver söka spons i så fall. SBF kanske kan sponsra, de får scen tid och lite
mer marknadsföring, rollups, mm. Gillet kan också sponsra.
NLG hjälper till att söka.
Alexander kommer hjälpa till med posters.
Andreas kan hjälpa till att skicka ut inbjudan till gamla bergsmän.

SSAB utsmyckning
Träff nästa vecka. TVn, plastglas med Hardox på, frosta glaset utsidan, tapet (vill vi inte ha!),
tygmärken som det står Hardox på, mässing på bardisken som det står Hardox på, sponsra KBM med
Hardox grejs!

Ny bonding kväll!
Vi får försöka lösa ett sånt datum.

