Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen
Sida 1 av 6
Plats:Majstångsvägen, Hägersten( Joakim Persson)
Datum:31 oktober 2012
Tid: Kl. 19:00-21:00
Närvarande:Elin Hellmér(Ordförande), Elin Malmgren (SNO),Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin
Wiking (NLG), Joakim Persson (Mottagningsansvarig), Linus Linde (Sekreterare), Jakob Sahlin (ViceSNO),Nina Nilsson (Vice-Ordförande), Vide Richter (Ettansrepresentant), Gabriella
Molinder(Kommunikationsansvarig)
Frånvarande: Malin Berger(Clubwästeriet)
1. Verksamhetsplanen

Hela verksamhetsplanen stolpas upp och ansvariga skrivs nedan ner för de punkter
där det inte tydligt framgår vilken post det faller undan.
2.2 Sektionen/medlemmar
Del i verksamhetsplanen
”Olika typer av aktiviteter
och nämnder att engagera
sig i”
Nämnd- och motionsmall
Checklistor för organisering
av aktiviteter
Antal avhopp i klasserna ska
minimeras

Ansvarig/ansvariga
Nina, Elin H, Vide

Slutdatum/kommentar

Nina och Elin H
Nina och Elin H

1/1-13
Verksamhetsårets slut

Johannes och Elin M

2.3 Ekonomin
Del i verksamhetsplanen
Öka sektionens omsättning
Ökade kontakter med
näringslivet
Mallar för ansökan om
ekonomiskt stöd
Mer information om
ekonomiska möjligheter
inom sektionen
Långsiktigt sparande till
större investeringar som
t.ex. en fana

Ansvarig/ansvariga
Josefin och DSSG
Josefin

Slutdatum/kommentar

Nina
Nina och Vide
Elin H och Nina

Ett sparkonto är ordnat och
sparande påbörjat.

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen
Sida 2 av 6

2.4 Kommunikation och PR
Del i verksamhetsplanen
Ordna ett nyhetsbrev för
sektionen
Ha ett bra informationsflöde
Ha en välstrukturerad
hemsida
Välja en
kommunikationsansvarig
Ordna en officiell FB-sida för
sektionen
Kommunikationen mot THS
ska förbli bra åt båda hållen
Förbättra relationen till andra
sektioner

Ansvarig/ansvariga
Gabriella

Slutdatum/kommentar

Gabriella och Vide
Gabriella och Mattias
Ericsson(Webmaster)
Gjort.
Gabriella

Gjort.

Gabriella
Viktigt för hela styrelsen och
naturligtvis hela sektionen

Kom ihåg:Vi måste bli bättre
på att skicka julkort och
liknande.

Ansvarig/ansvariga

Slutdatum/kommentar
1/1-13. Gjort.

2.5 Sektionslokal
Del i verksamhetsplanen
Sektionslokalsansvarig ska
väljas
Sektionslokalsgrupp bör
skapas

Elin M

2.6 Struktur
Nina och Elin H ansvarar för detta och mycket är redan genomfört vad det gäller stadgar och
reglemente.

2.7 Övrigt
Del av verksamhetsplanen
Bra sammarbete med CL
Skapa och välja en
Valberedning

Ansvarig/ansvariga
Gäller hela styrelsen

Förbättra möjligheterna att
studera utomlands

Johannes och Katarina
Nilsson Lannerstedt

Slutdatum/kommentar
Gjort.
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2. Kommande SM
-

Utvärdering av SM1
Fungerade bra på det viset det blev, där det ändå var ett visst utrymme för
diskussioner under själva SM1. Det blev inte ett helt renodlat beslutsmöte, men
påverkanstorget minskade förmodligen mötestiden rejält. Påverkanstorget skapade
många diskussioner och fungerade bra, men är svårt att veta hur många som kom på
det istället för på sektionsmötet. Blev trots allt två kvällar inom en vecka.

-

Upplägg SM2
Beslut om att ha en ”light-version” av påverkanstorget inför nästa möte under en
lunch. Eventuellt ha två stycken, varav ett för kandidaterna till presidiet och ett för
motioner beroende på hur högt motionstrycket är.
Vi vill även ha en bilaga till dagordningen med info om punkterna. Blir inte samma
typ av beslutsmöte denna gång. Ha kortare presentationer och vill man diskutera det
grundligare så går det bra, men all info ska finnas i bilagan. Det är viktigt att vi får
fram en duktig talman som kan sköta diskussionerna på ett bra vis.Styrelsen kommer
även i fortsättningen sitta längst fram på mötena och informationspunkterna från
styrelsen kommer i fortsättningen inte ligga sist på mötena.
Under nästa möte kommer smörgåsar tillhandahållas innan möte samt fika i någon
form under själva mötet.
Motionstoppet bestäms till 14/11.
Kandidaturstopp bestäms till 18/11.
De två påverkanstorgen kommer infalla tisdag och/eller torsdag veckan efter
kandidatur- och motionsstopp.

3. Info från Nina och Elin
-

Cl + W kväll den 7e november
Var bestämt till detta datum, men är nu framskjutet. Styrelsen tycker denna kväll
låter som en mycket bra idé.

-

Twitter
Alla styrelsemedlemmar kommer ha möjlighet att skriva på styrelsetwittern, men man
kommer underteckna med sitt namn, initialer eller post i styrelsen. Nämnder som vill
twittra får höra av sig till Gabriella Molinder.

-

Som följd av en tidigare diskussion på Twitter kommer det undersökas om ett projekt
om jämställdhet inom sektionen kan startas upp.Intresserade medlemmar i sektionen
har påbörjat undersökningen.
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4. Nästa möte
-

Var vill vi vara?
Tisdagen 20/11. Hos Joakim Persson.

5. Övrigt
-

Lathund för hela sektionen
Vide vill skapa en lathund om hela sektionen. Resten av styrelsen är mycket positiv.

-

Utvärderingar om SM1
Utvärderingarna som gjorts om SM1 ska vi tillsammans sammanställa.
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Följande ärendelista togs ej upp under mötet utan sammanställdes efteråt.
Ärende
Skyldiga CL
pengar
Kolla upp
städfakturan
Clubwästeriet
delningen
Anslagstavlor
mm. Vem får
sätta upp var.
Idrottsnämnden
ska få eget konto
och egen budget
Teambuilding!
Styrelsen ska
godkänna PM
om CLW

Ansvarig
Nina

Startdatum
5/9

Elin H

5/9

Malin

5/9

Elin M

5/9

Nina

5/9

Elin H och
Nina

5/9
26/9

Slutdatum

Status
Klart
Klart

Klart

24/10

Klart

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen
Sida 6 av 6

