
Styrelsemöte v.6

Datum: 2022-02-08

Tid: 12:15

Plats: 1146

Närvarande: Oskar Nylin, Sigurd Drivenes, Eydis Daanen, Sabere Hassanyazdi, David Andersson, Leon
Philip, Aron Lif, Julia Sandberg

1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:16.

2 Formalia

Val av justerare

Leon Philip valdes till justerare.

Godkännande av dagordning

Dagordning godkänns.

3 Senaste mötesprotokoll

Sigurd och Oskar har varit och tittat p̊a förr̊adet i ladan.

4 Lägesrapport

Sabere: Har varit p̊a studier̊ad. Ska ändra kurser s̊a att inga 7,5-poängs-kurser ska finnas. Kursutvärderings-
battle nästa period. Ska marknadsföra mer s̊a att fler kursutvärderar. Ska ha en kursmässa för gymnasieelever
kommande höst. Vill införa en ”Datastuga” s̊a att man kan f̊a hjälp fr̊an äldre elever. Mentorerna kommer att
f̊a betalt. Prislistan behöver uppdateras för PR-amanuensen.
Leon: Försöka planera om eventen i och med att restriktionerna släpps 9/2. Panten är fixad.
Sigurd: Han och Noah ska g̊a p̊a torsdag s̊a att Sigurd kan f̊a tillg̊ang till bankkontot.
Aron: Inflytten till nya sektionsrummet är fortfarande p̊ag̊aende.
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5 Mötesfr̊agor

Gemensam försäljning hus 18

Skogränsen i officersvillorna har diskuterats. Det finns olika alternativ, gränsen kan vara i hallen, in till
gemensamma rum eller in till sektionsrummen. Gemensam kiosk: Diskussioner kring om DV kan tänka sig
driva kiosken, men den ska vara självg̊aende, s̊a ingen ska st̊a och arbeta i kiosken. I s̊a fall vill vi att vinsten
ska g̊a till sektionen. Planen är att vi fortfarande ska ha kaffe i sektionsrummet. DV ska h̊alla koll p̊a att allt
fylls p̊a och resten av sektionerna h̊aller koll p̊a att allt flyter p̊a. Eventuellt att andra sektioner kommer ha
liten försäljning i sina sektionsrum. Alla verkar eniga om att det l̊ater som en bra idé.

Tillg̊ang till sektionsrummet

Idé att styrelsen och en del ”nyckelpersoner” har tillg̊ang till rummet för att minska risken för att koden sprids
till fel personer. Detta beror p̊a att villorna kanske kommer vara öppna dygnet runt. Tillg̊angsansvarig ska
bestämma och h̊alla koll p̊a vilka dessa nyckelpersonerna kommer vara, samt dela ut koden till dem.

Val av namn till sektionsrummet

Det har kommit in en del namnförslag till nya sektionsrummet. Idé att skicka ut ett formulär till sektionen
med ett urval av förslagen som alla kan rösta p̊a.

6 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor.

7 Mötets avslutande

Mötet avslutas 12:49.

Sekreterare Eydis Daanen

Ordförande Oskar Nylin

Justerare Leon Philip
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