Styrelsemöte #14 Protokoll
Datum: 24 augusti
Plats: Café Bojan
Tid: 16:00
Närvarande: Emma Ottebäck, Kajsa Johansson Vondracek, Fabian Redaelli, Sofia
Strömberg, Sofie Johansson Vondracek, Nike Almqvist
Föranmälda förhinder: Erika Berger, Josephine Wasswa Berkelund, Frida Jungnell, Lova
Linde

1.

Formalia
a. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 16:07
b. Val av mötesordförande
Emma Ottebäck valdes till mötesordförande.
c. Val av mötessekreterare
Kajsa Johansson Vondracek valdes till mötessekreterare.
d. Val av justerare tillika rösträknare
Fabian Redaelli valdes till justerare tillika rösträknare.
e. Adjungeringar
Inga adjungeringar
f. Anmälan av övriga frågor
g. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
h. Föregående protokoll

2.

Informationspunkter
a. Information från Presidiet
-Studiefrämjandet
Kajsa har varit i kontakt med studiefrämjandet som informerade om vilka
villkor som finns för att kunna ta del av deras utbildningar och kurser. Fortsatt
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kontakt kommer ske för att eventuellt bli samarbetspartner med
studiefrämjandet.
-Hyra
SF har sagt upp vårt hyresavtal och den 26/8 ska förhandlingen om ett nytt
hyresavtal påbörjas. Det befintliga avtalet gäller till årsskiftet.
- Campusrådet
Under campusrådet informerade alla föreningar om deras insparksperioder.
Många föreningar har haft problem med avhopp från styrelseledamöter. Den
29/9 och 30/9 är det doktorspromovering och professorsinstallation. Den
25/11 är det magisterpromotion. En representant från centrala
kommunikationsavdelningen var på besök, hon ville ha fler bilder på äkta
studentaktiviteter. Alla föreningar ombeds etablera en kontakt med henne.
- SF medlemskap
Enligt SF:s serveringstillstånd krävs minst 50% SF medlemskap på pubar som
hålls på Café Bojan. Därför ska vi numera uppmuntra alla våra medlemmar
att vara medlemmar i SF.
b. Information från Klubbmästarna
Helgen vecka 32 var KMS på en kryssning, där de planerade hösten och
diskuterade verksamheten.
KMS har sökt arbetare som ska arbeta på SF:s pub under pubrundan den
26/8.
KMS köksmästare kommer ställa upp och styra under föreningens
introsittning.
c. Information från kassör
Inget medskick

d. Information från PR-ansvarig
Möte Broschyr
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Sofia har haft ett möte med JFR som är ansvariga för våra broschyrer
och de ville veta hur broschyrerna funkar. Till nästa termin ska vi få en
ny broschyr. Om tre veckor kommer Sofia ha ett möte med de för att
se över vilka företag som kan finansiera broschyren. Sofia ska se över
om det går att få broschyren i mindre format
Affischer
Skrivaren verkar inte funkar med Macbook, därför har inga affischer
ännu skrivits ut, detta ska kollas upp.
Utskotten har bett om att få ha egna affischer uppsatta.
e. Information från Aktivitetsansvarig
Inget medskick

f. Information från Sittningsmästare
Posten är för närvarande vakant

g. Information från Övergeneral
-Tröjor
Tröjorna har nu kommit, och Nike är i processen att dela ut tröjorna
till alla ansvariga. Det är 70 tröjor beställda, och därför kommer det
finnas en del över till nästkommande år.
-Kickoff
Den 26/8 är det kick off inför Lärarinsparquen, 21 stycken är anmälda.
På Kickoffen kommer alla ansvariga hänga på stora skuggan och grilla
och umgås.
-Välkomstdag med F-3 + 4-6
Den 25/8 är det välkomstdag för F-3 och 4-6. Vi ska hålla en
Lärarstudent 101 föreläsning. Efter det välkomnas alla till Bojan för att
grilla, spela kubb och göra en tipsrunda.
-Schema
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Schemat för lärarinsparquen ligger nu ute.
-Funktionärer
Nike har skrivit ut i km gruppen för att se om fler personer vill ställa
upp som funktionär. Ungefär 10 funktionärer är anmälda.
Nike samrådde med föregående Övergeneral om att använda sig av
en funktionärschatt där de söker personer inför varje träff
-Bekräftelsemail
Bekräftelsemail kommer gå ut till alla anmälda under den här veckan,
när sortering av lag är slutförd. 45 stycken är anmälda i nuläget.
-Generaloveraller
Generalerna har haft lite problem med ovvarna, färgerna för att färga
ovvarna kom idag, så de håller på att färgas i nuläget, så de kommer
vara färdiga till på måndag.
Nike har hört av sig till Lärarnas riksförbund för ett eventuellt
samarbete men har ännu inte fått svar.
Nike kommer ändra i anmälningsformuläret och lägga till en fråga om
medlemskap i Samhällsvetenskapliga Föreningen.
Kårsdraget kommer på introsittningen den 10/9 och kör ett
spexframträdande efter 20:00.

h. Information från Medlemssamordnare
Inget medskick
i.

Information från arbetsgrupper
Sponsorgruppen ska kontakta RFSL och UMO om mensprodukter.
Mötet ajourneras i 7 minuter
Mötet återupptas 17:00
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3.

Beslutsuppföljning
a. Studiefrämjandet
Kajsa har kontaktat studiefrämjandet och är i diskussion om hur man ska gå tillväga
för att få till ett samarbete.

4.

Diskussions- och beslutspunkter
a. Instagraminlägg säkerhet
Ska vi inför Lärarinsparquen lägga upp en bild och text om respekt och
trakasserier, och hur man går tillväga om något sker.
Inlägget skulle kunna repostas inför större events.
Vi kan även referera till våra riktlinjer och policys samt campusrådets nya riktlinjer
kring trakasserier, när de är genomklubbade.
Information om trivsel kan uppdateras som instagramhändelser.
Hemsidan skulle också kunna uppdateras för att enklare hitta våra policys.
4.2- Introsittning
Datum för att planera sittningen behöver sättas. Presidiet lägger upp förslag på
datum i facebookgruppen för att bestämma när vi ska ses efter att klubbmästeriets
köksmästare frågas efter datum när han kan närvara.

5.

Under mötet väckta frågor

6.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte: 15 September kl. 17:00
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7.

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 17:22

Protokollet justeras & godkänns av:
_________________________________

________________________________

Emma Ottebäck Ordförande:

Kajsa J. Vondracek Sekreterare

_________________________________
Fabian Redaelli Justerare
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