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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2012-02-21

Närvarolista:

jwb Johan Bjarnevik, vice ordförande
sandy Joel Andersson, kassör
danlii Daniel Liikamaa, sekreterare
farsan Tobias Lundquist, systemansvarig
ccw Carl Cristian Arlock, infochef
glyph Fredrik Andersson, suppleant
vicdahl Victor Dahlblom, revisor
hagar Håkan Kvist

§1

Mötet öppnas

jwb förklarade mötet öppnat. vicdahl och hagar adjungerades.

§2

Val av sekreterare och
justeringsman

danlii valdes till mötessekreterare. sandy valdes till justeringsman.

§3

Tid och plats för
justering

Sekreteraren och justeringspersonen justerar omedelbart efter
mötet.

§4

Dagordningen

Mötet beslöt att godta dagordningen.

§5

Uppföljning av tidigare
beslut

vicdahl undrade varför vi inte har raggat medlemmar som
tidigare har beslutats. Problemet verkar vara att ingen tar tag i
det. Vidare har vi inget formulerat mål med föreningen, det är
svårt att förklara för folk vad man vinner på att gå med.
Steg ett i vår nya drive för att få medlemmar är att skapa en
ny affisch att sätta upp. Frågan är vad som skall stå på den.
Mötet beslöt att ccw skall ta fram en ny affisch i A3-format till
läsvecka 1. Vi skall även prata på mailinglistorna om att skapa
en tävling till kårhack där vi kan ha en docenten-nod som pris.
vicdahl utsågs till frivillig att hålla i detta.
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§6

Vårens aktiviteter

Vi skall ha vårmöte. Datum som föreslås är 2012-04-17. Då
behöver vi ha styrelsemöte en vecka innan, det blir 2012-04-10.
Kallelserna till vårmötet måste vara ute två veckor innan
detsamma. 2012-03-13 föreslogs som datum. Mötet beslöt att
fastslå alla dessa datum.
Vi vill ha grillkväll i slutet på maj. Söndag 2012-05-20 föreslogs
som datum. Vi beslöt att grilla då, kl 15.
farsan skall prata med MAX-lab om att ha studiebesök där.
jwb skall prata med nostrad om att byta till ny hemsida.

§7

Övriga frågor

jwb redogjorde för ekonomin. Vi gick 2051 kr och 46 öre plus
förra året. Vi har fått mail från Exceed angående fondplacering.
sandy skall ta tag i denna kontakt och se vad de vill.

§8

Mötet avslutas

jwb förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Daniel Liikamaa
Sekreterare DF

Joel Andersson
Kassör DF
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