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§ 1 Mötets öppnande
Mötets ordförande Andreas Wikström förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justeringspersoner
Alice och Therese valdes till justeringspersoner.

§ 3 Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst.

§ 4 Adjungeringar
Inga adjungeringar

§ 5 Fastställande av föredragslista
Föredragslistan godkänns.

§ 6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll och protokollet från den 24 februari godkänns och läggs till
handlingarna.

§ 7 Rapporter och meddelanden
Andreas: Möte med Claes Rydergren, haft utvärdering om modellbygge, var med på
möte om SAFT, hemmissionerat, haft möte med Jessica Andersson och alla
rekryteringsansvariga.
Linnea: Planerat SAFt.
Alice: Skickat mail till företag angående väskorna, bokat lunchmöte med
alumniansvariga.
AnnaSara: Inte gjort något speciellt, kontaktat MT angående deras overaller.
Emma: Mailat examinatorer, bokat examinatorsmöte, samlat in utvärderingar och
kontrolläst de.
Isabella: Skrivit protokoll, skickat kallelse.
Therese: Mailat examinatorer, bokat examinatorsmöte, samlat in utvärderingar och
kontrolläst de.
Elias: Skapat ett event förvårmöte, jobbat med Familjens mailkonto.
Karin: Lagt en förslagsbudget.
Andreas: Mailat nämnden angående äskning för marknadsföring.
Emma: Har satt upp fotokartan.

§ 8 Login
Login har börjat komma igång och har haft sitt första möte, samarbetet kommer
fortsätta med EDGB, dock vill EDGB ändra på några saker. Det kommer vara separata
slutföreläsare.

§ 9 Vårmöte
Kallelsen är skickat, nomineringarna också. Emma har bil så vi kan hämta frallorna. På
vårmötet ska vi även tacka Art och David för de har hjälpt med foton och videor.
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§ 10 Engagemang
Det har kommit fram att engagemanget i styrelsen vart dåligt och är något som behöver
jobbas på.

§ 11 SAFt
PÅ SAFt kommer styrelsen inte anordna lasedome som tidigare planerats då det var
fullbokat, så istället kommer vi spela paintball. Det kommer även finnas aktiviteter för
de som inte vill spela paintball. Det finns även en grill som vi kan använda. Bussen går ca
15.00 från campus. Bussen hem går ca 20.00 från paintballarenan.

§ 12 Överlämning
Det kan vara bra att börja på sitt testamente då överlämningen kommer ske snart.
Senast den 10 maj ska testamentet vara klar.

§ 13 Planering
Innan verksamhetsåret 14/15 är över vill styrelsen hinna anordna en grillkväll, två
pluggstugor och en pub. Den 4 maj och den 28 maj ska pluggstugor arrangeras. Beslut:
Styrelsen beslutar att hålla pluggstugor den 4 maj och den 28 maj.

§ 14 Budgetförslag
Karin presenterade budgetförslag för kommande styrelsen. Elias påpekade att posten
för Lithanian inte behöver vara så stor, Karin ska sänka den posten. Utöver det ansåg
styrelsen att budgetförslaget såg bra ut.

§ 15 Övriga frågor
Alice fick en förfrågan från City Gros om vi vill inventera i deras lager, styrelsen har
tyvärr inte möjlighet att göra det då.
Emma undrade hur mycket pengar fanns kvar på posten till studienämnden.
Angående gyllene moroten ska styrelsen skicka en blomma till Stefan Engvall.

§ 16 Vem bakar
Emma bakar till nästa möte.

§ 17 Nästa möte
Nästa möte är den 22 april 17.15.

§ 18 Mötets avslutande
Mötets ordförande Andreas Wikström förklarar mötet avslutat.
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