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Dagens punkter:
• Revisorernas punkter
• Diskussion ang. Bergslusse
• Prata om SM2.
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Diskussion:
•

•

•

•

Sabbaton börjar prata om handlingar. Förra mötet godkändes inte budget och verksamhetsplan, det måste göras
på SM2. Styrelsen yrkar om en till punkt på mötet. Viktigt att också lägga till budget. Revidera budget,
verksamhetsplan, årskursrep. Samt valberedningens del.
Bergslusse riskerar att gå back berättar Sabbaton. Sixten berättar att KBM inte har haft bra framförhållning. KBM
har inte fixat spons, vilket lett till att biljettpriset är högt. Veronika berättar att folk i ettan inte vill gå pga. För mycket
pengar att lägga ut samtidigt som de inte riktigt vet vad Lusse är. Alla förstår henne. Monika tycker att
marknadsföringen har varit bristande. Sanjin frågar varför KBM inte är involverat, utan bara klubbis och vice
klubbis. Sixten säger att det mycket beror på att alla i KBM är nya och inte vågat ge dem för mycket
arbetsuppgifter. Håkan frågar om hur många alumner som svarat. Responsen har enligt Sixten varit dåligt. Sixten
har kontaktat flera alumn-grupper men få har svarat. Vi kommer fram till att ett par jubileums-årskurser är taggade,
och bör ha fått inbjudan. I övrigt vet vi inte om inbjudan är ute. Hittills rör det sig om ca. 70 alumner som är
taggade. Det motsvarar liknande siﬀror som för förra året. KBM tänker gå in med 10.000kr till vilket sänker studentpriset med ca. 100kr/styck. Marknadsföringen ska enligt Sixten bli mycket bättre (aﬃscher, gå in på föreläsningar).
Ekekrantz berättar om hur Spexet ser på detta. Just nu 43 anmälda till sittningen varav 13 studenter. Siﬀrorna blir
enligt honom med nuvarande spons mycket bättre, biljettpriset kan då hamna på 549kr. Ekekrantz tycker att man
då tydligt ska stoltsera med prissänkningen via marknadsföring. Lägsta antalet anmälda måste då vara 108
studenter, 72 Alumner för att KBM inte ska gå back. Då har man även en liten buﬀert i budgeten. Sixten vill skaﬀa
tillstånd för alkohol utomhus. Efterköret kommer även att kosta. Ifall KBM inte lyckas så kan det bli KBMs nederlag,
vilket skulle ta kål på all deras verksamhet. Man förlorar nämligen exakt 760kr per person för antal personer under
180 betalningar. Sabbaton berättar om hur det troligen är ok för KBMs budget att gå back ca. 20.000kr på lusse
då KBM historiskt går väldigt stort i vinst på andra punkter vilket tar ut förlusterna. Matpreferenser måste in
imorgon. Men det finns ingen deadline. Vi måste höfta ang. Kost. Monika ska ta hand marknadsföringen för
eventet. B200 hjälper till. Victor ska kontakta Solliden och förhandla ang. Deadline om kost. Vi ska även kontakta
SL ang. bussar, det fixar Filip. Håll varandra uppdaterade, alla checkar av med Emma. 180 är ordergränsen.
Sanjin reviderar handlingarna. Klassrepresentant-punkter läggs in efter val.
Open vill ha nya moppar. En ide är att låsa fast vagnarna vid cykelstället. Avtal ang. Dyra inköp med open skrivs
efter jul.
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