Styrlesemöte 6/11-18
Närvaro: E. Bevin, F. Ivarsson, V. Nerbe, S. Pepić, A. Salomonsson.
Open: Rasmus, Sebastian och Leo.
Justerare: F. Ivarsson
Dagens punkter:
• Hälsokoll
• Möte med Open
• Styrelsemiddagar
• Recap från igår
•

_______________________________________________________________________________________
Diskussion:
•

•

Introduktion styrelser emellan.
Opens punkter:
• Samarbete sektionerna emellan: Gasquer, pubar etc.
Leo pratar om mottagningen, inget gemensamt event hände i år, Filip nämner att det dock är en tradition som
dock inte följdes i år.
De flesta i Open vet att Hardox har onsdagskväll. Opens styrelse känner dock inte att efterfrågan är jättehög.
Opens styrelse tänker att de ska undersöka läget och eventuellt försöka locka fler openister till bland annat
Hardox under Ondsagspubarna. De kan även tänka sig hålla egna pubar som bergs är bjudna till.
Open efterfrågar mer fredagspubar gemensamt med bergs. Sixten nämner att det sker ca. 1 fredagspub per
månad, alltid tillsammans med Open. Han nämner även att alla pubar alltid är för alla som tillhör Hardox, det är
ej begränsat till sektioner.
Monika säger att det troligen beror på två orsaker till varför inte många från Open hänger i Hardox, antigen är
det naturligt då de troligen kommer byta linje, ex. fysik, och då är det naturligt att de inte hänger i Hardox.
Andra orsaken är troligen en känsla av att inte känna sig välkomna, vilket isf är ett problem.
Vi är gemensamt överens om att vi ska fokusera på att hålla gemensamma event.
•

•

•

Motionen som Sixten skickade in: De ska inte implementera något av förslagen nu, de ska istället gå igenom
sina stadgar och redigera dem. Motionen ska istället implementeras i överlämningarna. De ska fokusera på att
förenkla och strukturera sina stadgar så att överlämningar enkelt kan ske.
Open frågar om en middag där hela styrelserna är med.

Filip tar upp våra punkter. Mestadels lokalvård av Hardox.
• Städschema i Hardox. Veronika har skrivit ett städschema som godkänts av Opens styrelse. Instruktioner på vad
som ska göras, ska skrivas under och arkiveras. Är nått fel så har vi dokumenterat vem som inte utfört sitt arbete
rätt. Städschemat har inte fungerat bra något år, därav att vi i Bergs har en aggressiv approach. De frågar hur vi
hanterar personal, vi nämner att alla våra funktionärer är skyldiga att städa en gång per år. Opens styrelse är
med på våra villkor.
•

Monika nämner lokalvården, vagnarna måste bort, vi måste hitta en gemensam lösning.

•

Klargörande av vem som äger vad skulle vara bra att ha.

•

•

Städmaskinen: Ägs till fullo av Bergssektionen, om Open har sönder den just nu så blir det tråkigt. Detta är ett
stort problem. Vi behöver komma fram till nått avtal.
Hur ska dialog föras? Tidigare styrelser har ej haft bra kontakt, denna har tidigare förts via klubbmästare. Ett
allternativ är att ha uppföljningsmöten ca. Ett per månad. Att respektive presidier från varje sektion har personlig
kontakt med varandra.

Sekreterare
Sanjin Pepić

Ordförande
Emma Bevin

Justerare
Filip Ivarsson

•

Vi måste ha möte ang. Posters i lokalen.

•

Open frågar om att läsa våra stadgar. Vi är ok.

•

Lokalansvariga prellar möte om ca. 2 veckor. Vi rundar av mötet.

Justerat av Ivarsson
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