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Ordförande: Andreas

Sekreterare: Felicia

Justerare: Alexander

Närvarande: alla -Jenny

B200
115 000 kr än så länge.
Avtal kommer skickas, detta ska Kopp skriva på för att allt ska bli giltigt. Luleå tecknade aldrig aktier därför
kommer allt som blir kvar av pengarna att gå till oss.
Runt Hinders kommer det hända mer grejer, bland annat kommer hela alltet att presenteras.
Just nu har vi 10 000 kr i aktier, vilket är den största andelen. Om någon köper väldigt stor andel så kommer
vi att få andel röster eftersom antal röster är direkt proportionell mot andelen aktier, men vi har
fortfarande en styrelseplats.
Det finns fortfarande platser i B200 gruppen om man vill jobba med den mer seriösa delen av B200.
Ett rekommendationsval för styrelseposten kommer ske på SM2. ”krav” på styrelsepersonen: vara med i
B200 junior gruppen för att kunna kommunicera mellan, personen ska ha som ambition att sitta kvar tills
B200 är klart. Man kommer få kandidera i förväg till valet.
Information kommer komma på tagglunchen.

Hetsa lusseanmälan!!!!
Punkter till OPEN mötet
- Alkohol (antingen rimlig summa direkt till personen i fråga (500 kr), annars bara köpa KBMs alkohol)
- Matlagning…
- Städning
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- Städa upp i sitt hörn
- access Hardox

Anmälan maskinsittning
Kolla upp vilka som anmält sig.

Riktlinjer för matlagning
Skrivit ett mail till THS om att de svikit oss i den här frågan.

Livsmedelskontroll, uppföljning
Det gick bra. Dom kollade temperaturen på kylen. Termometer till kylen borde införskaffas. Tvål till köket.

SSAB, när kommer det de lovat
Bordlägger till nästa möte.

Vilken dag hämtas borden
Hämtas så snart som möjligt.

Representation på de kommande festerna?
Jonas får till JQ.

I-sekreteraren
Vi har inte så mycket kontakt med honom… Får prata mer med honom.

Ettan blir arg på jaquett priser
Kan blivit sagt 300-350 kr. Lite oklart, vart i från det kommer.
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