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Mötesordförande: Andreas Kopp

Mötessekreterare: Felicia Fröjd

Justerare: Jenny Rask

Närvarande: Alla

Hårddiskarna
De har du blivit hämtade! Gorillan får som ansvar att lägga in bilder på den ena och en back-up kommer
förvaras i katakomberna, vid arkivet. Gorillan får som ansvar att lägga över året bilder på back-up disken vid
slutet på sitt verksamhetsår. Julia fixar med detta

Elektro/kemi middag
Det är svårt att få de nuvarande förslagna datumen att fungera så vi förslår nya, 4 eller 6 april.

Anslagstavla
Det går att få tag på 2 stycken med måtten ungefär 60x60 för 500 kr, Andreas tar detta vidare.

JK-afton i Hardox, 19/4
Finns fortfarande en hel del oklarheter. Troligen vi som fixar catering, förslag från dem på syster och bror
för att de ligger nära. Frågan om hur fint det ska vara? Andreas mailar och kollar upp lite mer

Unga forskare stipendiet
Styrelsen (eller i alla fall några) har fått ett mail om ett najs stipendium. Alexander sätter upp taggande
skyltar om detta!

Filminspelning från JK
Det kommer att spelas in en reklamfilm för Bergs. De vill göra lite inspelningar före puben på fredag. Kör på
handplockning/de som råkar befinna sig i Harre.

W-middag 28/2
Alla kan gå och Felicia är festansvarig.
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Skilsmässa
Pratat lite med Axel och det ska absolut gå att lösa relativt enkelt! Prata med sam om detta och att vi
fortfarande vill behålla SNOW. Därefter räcker det att man tar upp detta på ett OR. Vad vi också kan göra
(för att vi vill) är att prata med och be rektorn att signa ett papper om skilsmässan och om inte annat
åtminstone maila om det. Fortsätter vänta och få svar från Jesper innan vi går vidare med det.

Övrigt
Funkisfest 21/4, Håkan fixar event så att funktionärerna får infon.
Kör kurs-/programvalspub 10 maj. (kursval 1-15 maj)
Fixade grejer:
Verktygsbänken är klar!!
Övriga kommentarer:
Julia har inte kunnat springa för hon är sjuk.. (men väldigt salt sugen)
Håkan tränar på
Jenny svävar på moln efter BKW
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