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20170118
Ordförande: Andreas

Sekreterare: Felicia

Justerare: Julia

Närvarande: alla

Nyheter ang. matlagning
Matlagningsfrågan kommer lösa sig, vi kommer få använda två plattor fritt.

Passerkortbyte
Alla blåa passerkort kommer bytas, även nummer under 14 6000 på de vita ska bytas. Kommer bli ”blippar”
istället. Maillista ska göras så att information kommer ut.

Glasen hittade
Snapsglasen är hittade!! 7 st.

Funkisfoto
Imorgon, torsdag, mellan 11-13 så kommer foton att tas. Lär också se till att alla funktionärer bli tillagda i
Facebook-gruppen.
Ny ram ska beställas, mer att handla är 3 stycken sprayspray saker. Håkan fixar
Köpa lite mer skedar och gafflar. Andreas fixar

W- middag i Hardox istället för i Gruvan (Andreas skrev fel Gruvan=grottan)
Grottan ska byggas om, de undrar om de kan låna Hardox istället. Vi säger JA!
Måste bara se till att vi har en festansvarig…
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Pubrunda med W
Ska bara bestämmas ett datum, på en torsdag. Får prata med allas Klubbmästare och kolla så att vi kan
komma in med +1.
Kanske även ska köra en swichero pub med hela Bergs och W? Kolla upp om det skulle vara intressant och
om det går att anordna.

Maskin/W fest
W fest blir ju av, så det är kul.
Maskin måste vi dra med, kolla upp mer vilka datum som skulle kunna passa. Julia och Andreas kollar lite,
avvaktar

I-student pub
Försöka få ihop det. Alexander och Jonas får kontakta Shule, nästa vecka?

Kickoff funkisar
Typ chilla och spela biljard eller bowling? Alla får bekosta det själva. Håkan kollar runt lite.
Datum, fredagen efter Hinders.

Beställa medaljer
Bara de som går av får medaljer. Alexander fixar

Bokhylla
Kolla med Benjamin om han har lust att kolla om en bokhylla i fönstret skulle kunna fungera. Även fråga om
dörren som inte fungerar. Andreas hör med Benjamin

Dörren
Kolla hur det ser ut om kortläsare går att skaffa och en ny dörr kan installeras. Går det att hitta en
kostnadsplan. Andreas hör med Benjamin.

Punkter från sektionen
Gorillans ekonomi: finns investeringar som skulle vilja göras. En kamera (en ny bra, ca 5 000-6 000 kr),
podmick (1000?), fotovägg, lagring (gorillan skulle kunna få ansvaret för en av hårddiskarna som finns),
m.m.
Kanske ska lägga över ansvaret med hårddisken på Gorillaredaktionen så kan de samla allt, ligger under
Gorillans post. Kan vara bra att ha den andra disken som backuppdisk.
Totala kostnader för allt skulle ligga mellan 5 000-11 000 kr. Kanske kan avvakta med att utöka budgeten på
en gång, och istället skicka det vidare tills nästa år så att nästa vice kan lägga in det i budgeten. Vad man
kan börja med på nuvarande budgeten är en podmick, när det kommer till kamera så använder de flesta i
alla fall sina egna som dom kan.
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Transparens: Vi ska bli snabbare på att komma upp med protokollen. Nyhetsprotokollen skulle kunna
utvecklas och göras annorlunda? Ska även kollas upp om det går att undvika spamfilter.
Berätta lite mer om vad vi gör inte bara vad vi gjort tills nyhetsbrevet.
Vice ÖPH valet: Det ska väljas vice som ÖPH ska kunna lita på och lämna över arbete på. Kan ta vidare
punkten och se över hur vi ser på saken, kan även ta upp med ÖPH om hur de ser på saken och vad de
tycker om det hela. Kanske kan bli bättre på att uppdatera hela sektionen så alla känner sig trygga.

Fana eller Whiteboard?
Början av februari är det spikat med det frostade glaset, avvaktar till dess så vi vet om vi vill eller inte vill ha
en Whiteboard. Annars hellre en Whiteboard än Fanan upphängd. Bordläggs tillsenare.

Ta upp kontakt med OVAKO
Fått kontaktuppgifter till en bra person av Martin (gamla Femten), kommer ske vidare kontakt senare i
februari, efter BKW. Jenny fixar

Idrottsföreningens policy +3 frågor
Dokument skrivs om hur Idrottsledningen vill ha sin styrelse, hur ska allt fungera m.m. En policy skickas till
oss så vi kan läsa det. Punkten bordläggs tills nästa möte.
Dag i KTH-hallen, egentligen när som helst, men onsdagar skulle vara najs. Jacob och Håkan fixar.
Hur stora är resurserna? 10 000 kr från friskvårdsbidraget och 5 000 kr från sektionen. De 10 000 kr
kommer behöva användas väldigt snart så att de inte försvinner.
Idrottsföreningen är en del av sektionen och får därför använda vår logga m.m.

Engelska protokoll
Känns inte som super stort behov finns. Men skulle kunna göra en kortsammanfattning av SM protokollen.
Får prata med Shule på onsdag om vilken information som alla I-studenter vill ha från sektionen.

Konstiga FB-sidan
Andreas, Alexander och Julia ska ta tag i sidan. Till exempel alla som är med i styrelsen, fonten m.m.
Kommer tas senare i veckan/nästa vecka.

FB-gruppen, mycket läggs upp
Just nu är det post stopp/Andreas måste godkänna, detta kommer att försvinna.
Linkdin är mer rätt forum för KEX och EXjobb och även annan reklam från företag kommer därför att
hänvisas dit eftersom det är mer rätt forum för sådan saker. Andreas kommer vara ansvarig för att meddela
företag som postar saker detta och därefter ta bort inlägget från Facebookgruppen.
Tar även bort admin på alla gamla ordförande.
Alexander och Jenny gör mer reklam för andra saker!
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Öppet styrelsemöte
Provar. Har lite grejer från oss och sen gör vi en kallelse till mötet där även de kan skicka in egna punkter
som kan diskuteras. Datum, måndag den 30/jan. Andreas fixar

Datum SM3 och prell. SM4
SM3 5 april. Då får vi gått om tid till att hitta efterträdare och planera, och samtidigt inte för lång tid mellan
kandidering och val.
Tagglunch nu före. Datum bordläggs just nu, tas senare. Kanske kandidatpod från Gorillan, efter SM3.
Poster med att det är dags att söka. Alexander fixar.
Prell. SM4 till 3 maj

Schemaläggning av aktiviteter, ny kalender?
Ingen ny väggkalender, kör istället blackboard.
Jonas uppdaterar Hardox kalendern
På g med bergsfest poster. Alexander fixar

Allmänna kommentarer:
-

Kopp och Håkan har börjat träna, 1 gång var än så länge!
Hur man anmäler sig till kurser om man är liten ettan och glömt det: Ringer Eliasson, får skäll, går
till kansliet, blir skickad runt på telefonen till alla möjliga människor, blir sedan skickad en våning
ned och allt löser sig plötsligt fort!
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