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1. Formalia
1.1.

Mötet öppnas

1.2.

Val av justerare

1.3.

Adjungeringar

1.4.

Fastställande av dagordning

Mötet förklarades öppnat kl. 12.22
Mötet beslutade
att
välja Axel och Nikita till justerare.
Inga adjungeringar fanns.

Mötet beslutade
att
fastställa dagordningen i sin befintliga form.

2. Informationsrunda
Hanna informerar om att hon kommer att göra ett event för SM2 imorgon och att
hon även jobbar på nästa nyhetsbrev, som kommer ut snart.
Caroline ska träffa sina nämndordförande på fredag och göra en plan för hur SM2
ska genomföras med deras hjälp.
Nikita informerar om att det är Alumnikvällen idag som arrangeras av WAM.
Efter senaste styrelsemötet har Nikita kontaktat Obiora och Sofia (ordförande för
NLG respektive ordförande för WAM), allt verkar flyta på bra.
Jacob har varit i kontakt med Johanna (sektionslokalsansvarig) för att diskutera
hur städningen av Gråttan ska planeras för att så många som möjligt ska hjälpa
till. De kom fram till att det är bäst att n0llegrupperna städar.
Axel informerar om att CLW har jättemycket att göra just nu. Det är
Halloweengasque på fredag, de har tagit in nya i nämnden och både CLs och Ws
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owwegasque ska arrangeras (nästa och nästnästa vecka). Sigge (Konstwerkets
ordförande) och Benjamin (Bollkalle) har kommit igång med sitt men har inte så
mycket planerat ännu.
Fanny informerar om att hon var på OR igår där de bland annat pratade om
regler för det mötesrum i Nymble som sektionerna ska kunna boka och nyttja.
Hon informerar också om att Nina (NLGs vice ordförande) har beslutat sig för att
åka på utbytesstudier i vår och därför entledigat sig. Posten kommer att öppnas
upp för kandidatur redan till SM2, men Nina sitter kvar som ansvarig till
årsskiftet.
Elin har jobbat ikapp med sitt arbete under tentaperioden. Framförallt innebar
det ersättningsblanketter som skulle tas om hand. Hon säger också att hon har ER
nu på torsdag och kommer därför lite senare till middagen med Bergsstyrelsen.

3. Beslutspunkter
3.1.

Val av balansvarig

Eftersom ingen ansökan har kommit in föreslås sökstoppet bli förlängt till den 6/11 för
att valet av balansvarig ska kunna väljas på styrelsemötet den 7/11. Om ingen har sökt
till dess kommer styrelsen att utse en ansvarig internt, eftersom det var uppgjort med
Bergs att en balansvarig skulle vara vald innan sista oktober.
Mötet beslutade
att
skjuta upp valet av balansvarig till styrelsemötet 7/11.

4. Övrigt

Axel har pratat med tryckeriet och sångböckerna kommer troligtvis på onsdag.
Vidare diskussion och planering kring de kommande veckornas events hölls. Bland
annat spikades temat för SM2 till ”President (presidiet) elektion”, med inspiration från
presidentvalet i USA. Påverkanstorg som ska hållas den 10/11 samt middagen med
Elektro styret 14/11 diskuterades också.

5. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat kl.12.53.
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Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande, Elin Hein

Sekreterare, Fanny Ahlberg

_______________________________

_______________________________

Justerare, Nikita Smiyanov

Justerare, Axel Öhman

