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1

Mötets
öppnande

Niklas Simm öppnade mötet

2

Val av justerare

Isabell och Johanna valdes till justerare

3

Adjungeringar

Andreas Lövdahl

4

Närvaro

Charlotte, Andrea samt Carolina ej närvarande

5

Mötets behöriga Mötet var behörigt utlyst
utlysande

6

Godkännande
föredragslista

7

Uppföljning från Se rapporter och meddelanden
föregående möte

8

Rapporter och
meddelanden

9

LOGIN

10 Pluggstuga
11 Höstmöte

Dagordning godkändes med tillägg av punkt: Login.

Katrin – Möte idag angående broschyrer
Tobias – Möten, kursutvärderingar och ännu mer möten
Isabell – Alumnimöte, skickat saker till hemsidan, filat på mailmallar
Johanna – Möten, skrivit om LARM, pratat med Arkitektkopia
Hanna – AMO-handboken
Andreas – Overallsinvigningsmöte, planerat upp det mesta
Sandra – Hämtat ovvar. Pratat med ansvariga då en var fel
Amanda – Möte med utbildningsansvarig, pratat med studienämnden
Joanna – Möte med utbildningsansvarig
Niklas – Ordföranderådsmöte, tittat djupare på äskningar.
Idag är sista dagen för företag
Budgeten är avklarad
Ett flertal företag kommer vara med.
Under första frukosten kommer det ske ett tjej-event
För-eventet kommer ske den 10 november med företagssläpp
Sektionerna ska gärna synas och ställa ut under LOGIN
Vi kommer ha en till pluggstuga i period 2
Torsdagen den 19e november
Beslutat att det bjuds på pizza
Uppmana att skriva motioner
General och kassör för Familjen ska väljas
Valberedningen ska väljas
Facebook-evenemang ska skapas för att promota
Ett flertal propositioner har diskuterats t.ex. Vice-Ordförande
Planering inför hur dessa i så fall skall väljas in
Tittat på vilka poster som kan kombineras ihop
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12 Vice-SnOrdf
KTS
13 Kick-off/Mys
14 Sponsorer

15 Övriga frågor

16 Nästa möte
17 Mötets
avslutande
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Jämställdhetsgrupp har tagits upp för att efterträda NiKita som ska
sitta under Arbetsmiljöombudet.
AMO kan då satsa mer på studenternas psykiska och fysiska hälsa
snarare än miljöfrågor.
Festerichefer har även tagits upp gällande deras uppgift i styrelsen.
Festerichefer kan istället hjälpa till men att man har någon annan som
sitter i styrelsen som är aktivitetsutskott.
Alumniansvarig har diskuterats gällande utskott i form av
projektledare och företagsansvariga i LOGIN
Vice-SnOrdf har efterfrågats, vore bra om den sitter kalenderår
Flera idéer har tagits upp, bland annat att Vice-SnOrdf tar mer ansvar
och att SnOrdf har övergripande koll för att hjälpa Vice-SnOrdf
Nytt datum får bestämmas då Mexico-sittningen var samma datum
Vem söker spons för Logistiksektion blir snarare samarbetspartner,
dessa kan då hjälpa till inför pluggstugor, case, väskor och liknande
Diskussion har förts gällande vem som får ansvaret för detta
Att lägga detta på Vice-Ordförande har framförts och diskuterats
Vad gör varje post? Vad har vi för förväntningar av varje post?
Workshop var en idé om allt detta och kommer att ske den 11e
november
Broschyrer måste göras om. Beslutat att sammanföra KTS, FTL och
SL broschyrerna till en och samma broschyr.
Nästa lunchmöte sker den 4e november
Nästa stormöte sker den 4e november
Niklas Simm avslutade mötet

Protokoll fört av

Justering

Andreas Lundqvist

Isabell Thomsson

Johanna Säreborn
Niklas Simm
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