Dagordning Styrelsemöte 30/1-13
Grupprum 10, teleskopet
•

Finansiering av NLG’s event den 20 februari
- läs Nina’s nuläges rapport
- för extra info kolla på rapporten från affärskontot
Som det ser ut nu rör det sig om 1000-2500 kr. Bifalles.

•

Eventuell flytt av styrelsemöten den 13 februari och 21 mars?

•

Skåp till CLek
Clek vill låna våra svarta skåp som finns i sektionslokalen. Det finns inget större behov av detta
från vår sida just nu och det beslutas att Clek kan låna dessa skåp. Viktigt att poängtera att dessa
tillhör oss så att detta inte glöms bort om behov uppstår. Kan ta upp detta under våra
överlämningar.

•

Verksamhetsberättelse – kom ihåg att skriva upp datum och viktiga saker under året!
Sista styrelsemötet är avsatt till att skriva verksamhetsberättelse får detta verksamhetsår. Sjunde
maj. Tänk på att avrapportera från verksamhetsplanen, hur de har prioriterats om man har gjort
något utöver.

•

1. Tårtbyggartävling, nämndmall. Vide jobbar på lathund.
2.
3. Nina arbetar på det.
4. Arbetar på mer långsiktigt.
5. NLG jobbar på det långsiktigt.
6. Jobbar på.
7. Nina gjort.
8. Vide försöker föra in i lathunden.
9. Gjort
10. Gjort
11. Rullar på.
12. Gabriella vill dra igång en ombyggnation. Senare.
13. Ths. Flyter på.
14. Påskkort ska det bli!
15. Gjort
16. Sektionslokalsansvarig har haft tid med mycket annat. Tar ett tag.
17. Flyter på. Teambuilding med clstyrelsen v.9. Vice och ordf käkar lunch varje fredag.
18.

19. Går bra. Ny koordinator. Katarina ska motionera om en ny nämnd för utlandspraktikter.
Samlar in info om utbytesstudier från de som varit ute.

•

Avrapportering mot verksamhetsplanen
- för att refresha minnet kolla in bifogade protokollet från 31 oktober

•

Halvtidsutvärdering
Bra: Teambuilding, trevligt på möten osv.
Känns innehållet meningsfullt på styrelsemötena? Vissa diskussioner kan ibland tas i mindre
grupp. Annars känns det mer relevant. Rimlig avrapportering från sektionsgrupperna, kanske föra
in en punkt på dagordningen.
Mer trevliga styrelsemötesformer. Middag och så.
Oftast lätt att utrycka sina åsikter. Bemöts med respekt.
Hur har sammarbetet fungerat mellan mötena? Nästintill obefintligt. Behövs det mer? Skönare
sammarbetsformer med längre kvällsmöten som kan skapa bättre sammarbete. Mer
rapportering via fbgruppen.
Vad kan ge posten mervärde? Fler lunchmöten. Riktigt kul med gasque. Utbildning tillsammans
med företag.
Lärdomar om balans mellan engagemang och annat. Väldigt personligt om man t.ex. kan säga nej
till olika projekt så att man inte har för mycket.

•

Verksamhetsplan till nästa verksamhetsår
Bra överlämningsdokument anses vara mer värt.
Beslut ordentlig överlämningsdokument, ingen verksamhetsplan för nästa år.

•

Twitter, facebook och mejl
Angående fansidan så borde styrelsen och övriga sektionen skicka in bilder på aktiviteter och info
om lika aktiviteter. Visa hur kul vi har i sektionen. Övrigt fungerar bra.

•

Diskussion om sektionens utveckling
- styrdokument
Frågan rör om att införa PM som kan styra nämnder. Styrelsen beslutar att skriva en propostion
om att införa PM som innebär att styrelsen kan ändra inehåll i PM.
- studienämnden

•

Sektionslokalen
Köpa in gafflar till sektionslokalen. Styrelsen vill få in en kostnadskalkyl, men styrelsen säger ja.

•

Prata styrelsegasque med MiT

