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20170207
Mötesordförande: Andreas

Mötessekreterare: Felicia

Justerare: Jonas

Närvarande: Alla förutom Jenny för hon skriver tenta

Har saker gjorts
-

-

Facebook sidan, inte riktigt påbörjat än (Andreas, Julia och Alexander)
Skilsmässan, inte påbörjat än, men efter att pratat med Sams nya ordförande så visade det sig att
hon inte ens visste att vi var gifta! Skyndar långsamt med att fråga kunniga människor vad som
gäller. (Andreas)
Sångboksgruppen, Sångis och vice sångis jobbar tillsammans med B200 junior med detta. (Julia)
Bergsfestposter, börjat funderat men inte riktigt påbörjat. (Alexander)
Anslagstavla, har blivit bortglömt men ska påbörjas. (Andreas)
Tygpåsar med Bergsloggan, inte hänt något sen detta togs upp med Elias men han får en
påminnelse! (Håkan)
Kamratstipendiet, Klart! (Julia)
Mail angående passerkorten, klart! Men lägger upp detta i Facebookgruppen också utifall det
hamnat i folks skräppost. (Alexander)
Verktygsplankan, är på g! (Jonas)
Städmaskin, ska påbörjas (Andreas)
Matta till hallen, ska påbörjas (Felicia)

Bokställ/stöd
Bokstöd att ha i fönstret. Det måste vara tungt! Julia kollar

Praktiskt med w-middagen (28/2)
De köper själva alkoholen och ger oss en kopia på kvittot.
Jonas kollar om han har labb dagen efter, i så fall kan han vara festansvarig.
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Maskinmiddag (23/2)
Verkar inte vara några matpreferenser, de sa bara 6-8 alkohol.
Håkan fixar en matidé, Jonas och Julia fixar alkohol, Felicia är festasvarig.

Städdag i Hardox
Kör en ordentlig städdag närmare sommaren så kan man lämna Hardox rent och fint till nästa termin!

Hårddiskarna
Save är borta.. Men Julia får fortsätta att jaga dom!
Hört på OR: Google har en funktion där du får utrymme om du kan bevisa att det är en skolgrej. Andreas
kollar upp mer om det

Facebookgruppen
Borde göra det tydligt vad vi vill ha där, vad det är okej att lägga upp. Avvaktar med detta tills Linkedin är
helt igång, därefter måste detta göras.

Fråga från B.I.F.F
Finns önskemål om tröjor med tryck. Kom upp en fråga om det ska gå att få förmåner om man köper en
tröja. Styrelsen anser att detta kan vara svårt då alla redan betalar för att vara med i sektionen och då ska
kunna vara med på allt B.I.F.F. gör ändå.
B.I.F.F.s ekonomi kommer att fortsättas skötas genom Julia, kvitto på inköp som sedan ges till henne.
Däremot bra om en liten egen underbokföring görs så att B.I.F.F. har koll på vad de lägger pengar på.

Stadgarna
Måste tyvärr göras en liten revidering (snyft).
Behövs ett tillägg angående mindre/större budgetförändringar eftersom det inte står med hur dessa ska
hanteras. Alexander ser över detta
Övriga kommentarer:
Julia sprang i morse (bra jobbat!)
Andreas hatar hållfen..
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