Styrelsemöte 4 2017-05-09
Närvaro:
Glyph
firetech
meklund
egh
rocket
Val av mötessekreterare:
meklund valdes till mötessekreterare.
rocket valdes till justeringsperson
Formalia
mötet öppnades 18:59.
tid och sätt godkändes.
rocket adjungerades.
bonniers mail lades till punkt 7.75
nycklar
glyph meddelade att det fortfarande var nyckar på vift
kongo ville ha kvar sin nyckle ett tag till.
det har gjorts lite framfart med salto.
diskussion om hurivida man ska ta in kongos nyckle eller låta han ha kvar
den.
glyph ansåg att då styrelsen vid ett tidigare beslut sagt att man ska ta in
nyklar så borde vi dra in nykeln.
då ingen igentligen ska ha nycklen så ansåg styrelsen att det inte fanns
någon
anledning att dra in kongos nykel
vi skulle även leta lite mer efter dahnlis nyckle
protokol från tidigare möten
meklund har varit dålig och inte gjort klart detta.
arkivering av burkavtal
detta är ett pågående arbete och kommer att vara pågående tills
firetech meddelade att skrivaren var ledsen
glyph meddelade att skrivaren inte var ledsen
Ommedlemsmöte
då medlemsmötet beslöt att ändra i stadgar så måste vi ha ett extra
medlemsmöte.
glyph meddelade att han inte var sugen att dra i detta.
firetech meddelade att möteshandlingarna bara behövde vara medlemmarna
skriftligen tillhanda sju (7) dagar innan för extra insatta medlemsmöten.
för att locka folk till mötet så förslogs grill och möteskväll.
mötet ansåg att vi ska grilla om väder tillåter.
styrelsen beslöt att mötet kommer infalla den 13:e juni
styrelse beslöt att skicka ut allt den 23:e||30:e maj.
egh fick i uppgift att skriva ihop en kallelse för att glyph var för lat.

egh tog även på sig att maila aktiva när han hade skrivit ihop kallelsen.
7 facebook
egh meddelade att han postar på facebook när han har fixat med kallelsen
7.5 salto
om akademiska hus sätter in gratis så skulle vi vilja ha salto.
om vi behöver betala båda så kan kan vi betala för det själva.
glyph ansåg att vi bara vill betala för ett salto och att vi då sätter det
vid
den ingången som vätter mot söder.
mötet ansåg att detta var en rimlig kompromiss.
firetech mailar ao om vad styrelsen ansåg gällade saltolåsen.
7.75 Bonnier
styrelsen ansåg fortfarande att vi inte ska vidarebefodra bonniers mail.
7.98 sektionsrepresentanter
detta har runnit ut i sanden och kommer att göras till hösten istället
7.985 dörr till källarn
någon borde maila lukortet så att vi kan komma in igen.
meklund tog på sig att maila lukortet så att vi kan komma in igen.
Nästa möte
mötet beslöt att nästa möte är 27:e juni
meklund ska kolla på grillmöjligheter.
9.3 Övriga frågor
vad ska vi grillas på mötet?
egh föreslog kött.
glyph har blivit vegetarian och hatade kött.
meklund föreslog hamburgare.
det tyckte glyph var en bra idé.
glyph avslutade mötet 20:00

