
Styrelsemöte v.45

Datum: 2019-11-06

Tid: 12:15

Plats: Grupprum 1145

Närvarande: Sofia Labba, Anton Jäger, Leo Okawa Ericson, Hanna Gjöthlén, Axel Lingest̊al, Jonas Nygren,
Per Alonso, Sara Liljefors, Travis Georgios Persson

1 Mötets öppnande

Mötet öppnas klockan 12:17.

2 Formalia

Val av justerare

Anton Jäger valdes till justerare.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg.

3 Lägesrapport

Studier̊adsordförande

Det var kursvärderingsbattle ig̊ar. Vi kom näst näst näst sist. Eventet är i Ångströmslaboratoriet s̊a det
betyder att f̊a fr̊an DV orkar ta sig dit.

Studiesocialt ansvarig

Det kommer inte kosta sektionerna att boka lokal för större evenemang. Segerstedtshuset kommer att vara
öppet dygnet runt ifall man vill plugga natt.

Vice Ordförande

H̊aller p̊a att förbereda för deklaration. Ska försöka f̊a deklarationsfrihet s̊a att vi inte behöver deklarera fem
år frammåt. En budget har lagts för nästa år.

Informationsansvarige

Första mötet med Constverket har ägt rum.
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4 Mötesfr̊agor

Projekt Jämlikhet

N̊agra sektioner fr̊an Studiesociala Utskottet kommer att h̊alla i ett projekt med tema jämlikhet och fr̊agar
sektionen om vi vill sponsra detta. Som tack f̊ar sektionen synas p̊a projektets marknadsföring. Styrelsen
beslutar att bidra med 500kr.

Musikhjälpen tygmärken

Mälardalens studentk̊ar har kontaktat UTN ang̊aende ett nationellt samarbete med tygmärken. Tanken är att
sektionerna betalar för inköpspris + frakt sedan f̊ar vi sälja för hur mycket vi vill s̊a länge all vinst g̊ar till
Musikhjälpen. Styrelsen beslutar att beställa 60 stycken märken.

Stormöte

Propositioner

Propositionerna gällande rättelser och gällande sektionens representanter ska läggas fram av styrelsen p̊a höstens
stormöte.

Verksamhetsplan och budget

Bordslägges till nästa möte.

Institutionens jämställdhetsgrupp

Bordslägges till nästa möte.

Bidrag fr̊an institutionen

Institutionen kan ge bidrag till sektionsrelaterade aktiviteter(t.ex. aktiviteter under mottagningen). Det är bra
om s̊a många styrelseledamöter kan skriva i sina testamenten s̊a att informationen är välkänd för nästa styrelse.

5 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor diskuterades.

6 Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 13:07.

Sekreterare Leo Okawa Ericson

Ordförande Sofia Labba

Justerare Anton Jäger
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