Styrelsemöte 2/10-18
Justerare: Ivarsson
Närvaro: E. Bevin, F. Ivarsson, S. Johansson, V. Nerbe, M. Rolinska, S. Pepic, A. Salomonson. Opens
lokalansvarige.
Dagens punkter:
• Opens punkt och Städschema
• Hälsokoll i gruppen
• Sammanfatta SM
• Hemsidan
• NLG
• B200
• Kemi Nollegasque
_______________________________________________________________________________________
Diskussion:
•

•

•

•

•

•

•

Vi pratar med open om hur städning i Hardox ska gå till. Går igenom olika förslag. Vi skapar en
checklista som efter varje städning ska checkas igenom och sedan kontrolleras. Open är överens.
Filip mår bra, pigg, eﬀektiv och produktiv. Emma mår jättebra och är taggad. Sixten (tummen upp)
klarade alkisprovet. 100% rätt på tre av fyra alkisdelar. Monika mår sådär, ångest över master. Vet inte
vad hon vill plugga. Vill plugga utomlands men vet ej riktigt vad. Ångest. Axel mår förjävligt, han mår
egentligen bra. Axels mail funkar. Veronika mår bra. Det är hennes standardläge. Sanjin mår nu sämre
än vad han gjorde innan Veronika svarade på frågan.
Möteordförande blev packad, men det var kul. Vi saknar balgeneral och årskursrepresentanter.
Valberedningen var lite långsam, mycket info som saknades i den gruppen men Monika säger att det
kommer fixas till nästa möte då vi nu har hela SN. Vi är full styrelse, vilket är stort. Summa summarum,
mycket fixades under SM1. Det blev lyckat. En instagram-post för att fira.
Vi hade möte med Media igår angående hemsidan. Media har en hel kommunikationsnämnd på 14
pers. Tips vi fick var att 1. Vi bör ha en temporär sida för att inte stressa fram the grand site. Lilliebjörn
ska göra en basic sida i Wordpress som ska finnas uppe under tiden Lillienbjörn jobbar på den oﬃciella
sidan. Målet är att sätta upp nya hemsidan vid nyår. I så fall behöver vi sätta en grafisk plan innan,
preliminärt så sätter vi ett möte fullständigt dedikerat till den grafiska profilen veckan efter tentorna,
söndag 28/11 från klockan 13. Den grafiska profilen innebär även att nya styrriktningar kommer behöva
skrivas. Eventuellt så skrivs fler styrriktningar då.
Axel rekryterar just nu folk till NLG. Det går ok. Monika säger att Axel bör vara transparent och skriva
någon form av inlägg att ansökningar till NLG öppnat. Han pratar med ett företag just nu som vill
marknadsföra sig via mail, det fixas till på fredag.
B200 vill ha ett skåp i Gruvan. Alla är ok. Sanjin är ok om han får en bra anledning till varför. Sanjin
tycker att B200 har lite av ett storhetsvansinne. Monika förstår inte riktigt sektionens relation till B200
och Snow. Går de under THS? B200 ligger under T200, varför ska sektionen ge pengar? De finns inte
med i stadgarna alls? Sanjin känner ej att sektionen får ut så mycket som vi förtjänar. Tydligare relation
med Snow och B200, kräver mer transparens. Förslag är att göra om posterna till funktionärsposter och
då skapa nya riktlinjer.
Kemis nollegasque. Emma och Sixten reppar på den.
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Emma vill ha någon form av AW-häng, helst innan tentaperioden. Vi prellar tisdag.

•

Styrelsen fixar kanelbullar för att fira kanelbullens dag!
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