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1. Mötet öppnas
Vide förklarade mötet öppnat kl 12.16.

2. Justerare väljs
Mötet beslutade
att
välja Vincent och Sophia till justerare.

3. Kort rapport från samtliga närvarande om vad som
händer inom deras post.
Vincent (PAS): ”Halvvägsenkät” bör generaliseras vid alla kurser.
Aisan & Sofia (SNO): Årets lärare måste utnämnas, lappar kommer upp.
Elham (kommunikationsansvarig): Bättre strategi till nästa nyhetsbrev. Ska bestämma
en kommunikationskanal där info till nyhetsbrevet kan lämnas.
Linnéa (klubbmästare): N0llepubrundan gick bra. Ska försöka få fler personer till
pubarna.
Sophia (vice ordförande): Vi får snart in 100 000 från ITM.
Vide (ordförande): Individuella möten med nämnder och liknande under året

4. Val av talman
Mötet beslutade
att
välja Jakob Sahlin till talman.

5. Genomgång av motioner inför SM1
a) Lathetsnämnden
Mötet beslutade
att
ställa sig neutral till motionen.

b) Reglementesändringar angående CLW
Mötet beslutade
att
med nämnda två förändringar, ställa sig positiv till motionen.

c) Stadgeändringar angående CLW
Mötet beslutade
att
med nämnda förändringar, ställa sig positiv till motionen.

d) Stadge och reglementesändringar angående mottagningen
Mötet beslutade
att
ställa sig positiv till motionen.

e) Evenemang- och arbetsgruppen
Mötet beslutade
att
ställa sig neutral till motionen.

6. Övrigt
Gemensam träff (middag, lekar, lära känna varandra) med CL:s styrelse: 9 oktober kl 17
i Gråttan.
Data fyller 30 år. Vi är välkomna att delta på deras finbankett. En budgetpost för
presenter och liknande bör finnas, något vi bör diskutera vid senare tillfälle.

7. Mötet avslutas
Vide förklarade mötet avslutat kl 12.59.
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