Styrelsemöte 4/9
Justerare: Ivarsson
Dagens punkter:
• Hälsokoll i gruppen
• Gå igenom nollegasque-inbjudan
• Hur vi fattar beslut
• Styrelse-Facebook
• Gå igenom kallelse
• Planera en verksamhetsplan samt handlingar (som ska in fredag innan SM1, alltså 21/9)
_______________________________________________________________________________________
Diskussion:
• Monika är trött på livet. Axel mår ”fett” bra, margarinbra. Sixten vet inte ens hur han mår, missat
registrera sig på kurserna, men har fixat möte med studievägledare så det bör går bra. Filip mår bra, allt
är harmoniskt, lätt förkyld så han har ej kunnat träna på länge. Dock extremt nöjd då vi nu har kandidater
till Femten, det känns bra. Sanjin mentalt bra, fysiskt dåligt, har migrän som dödar honom. Bortsett från
det så extremt nöjd med livet.
• Diskuterar vilka gasquer vi ska gå på. Kemis nollegasque är femte oktober, dit kommer Sixten gå. Filip,
Sanjin och Sixten kommer gå på elektros. Angående samhällsbyggnad; vi har tre platser där, oklart vilka
från styrelsen som kan gå.
• Beslutsfattning; vi är alla överens om att vi följer majoritetsbeslut. Vid lika så har ordförande utslagsröst.
Då ordförande är frånvarande är det vice ordförande som får utslagsröst. Stora ekonomiska beslut bör
dock fattas med veto.
• Styrelsens Facebook funkar fortfarande inte, vi skapar ett SM1-event under KBMs namn för denna
gång. Vi jobbar på att fixa styrelsens Facebook-profil.
• Kallelsen har gåtts igenom, småjusteringar skall göras och sen kan kallelsen skickas ut.
• Vi utgår ifrån förra årets struktur på verksamhetsplanen. Vi går gemensamt igenom förra årets
verksamhetsplan.
• Hjärtefrågor som vi är överens om hittills:
- Jämställdhetsnämnd
- Hemsida
• Malin Eriksson frågar om PAS skall presentera föregående verksamhetsår, styrelsen tycker att det är en
bra idé; PAS får en punkt i dagordningen på SM1.
• Vi bokar in ett middagsmöte för att fortsätta diskutera verksamhetsplan, måndag 10/9. Här kommer
även budget att gås igenom.
Justerat av Filip Ivarsson.

Sektreterare
Sanjin Pepić

Ordförande
Emma Bevin

Vice Ordförande
Filip Ivarsson

