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1. Mötet öppnas
Vide förklarade mötet öppnat kl 12.16.

2. Justerare väljs
Mötet beslutade
att
välja Linn Fröström och Kajsa Lundgren till justerare.

3. Kort rapport från samtliga närvarande om vad som
händer inom deras post
Vide – ordförande: Åker till Lund snart.
Sophia – vice ordförande: Vill att alla ska kolla på budgeten (årets) inför nästa
styrelsemöte. Vad har varit bra, hur är pengarna fördelade osv.
Kajsa – ledamot: Ska sammanställa listor inför vem som förbereder vad inför
SM/påverkanstorg.
Arvid – ettans representant: Åker till Lund snart.
Aisan/Sofia – SNO: Åker till Lund snart. Fixar med kursutvärderingar.
Linn – mottagningsansvarig: Utvärderingar och arbete inför överlämning.
Vincent – PAS: Har arbetat med kursvalskatalog med Karina (inför master). Alla
inriktningar får två sidor var i katalogen.

4. Proposition om sektionsföreningar
Mötet beslutade
att
anta propositionen om sektionsföreningar med nämnda ändringar.

5. Proposition om evenemangsnämnden
Det diskuterades huruvida behovet av nämnden finns och om detta eventuellt kommer
att ändras om propositionen om sektionsföreningar senare bifalls av två sektionsmöten.
Mötet beslutade
att
avslå propositionen om evenemangsnämnden.

6. Övrigt
Linn undrar hur det går med ansökningarna till presidiet.
Årskurs 2 har bara en statiskföreläsning när påverkanstorget är och det kommer nog
därför inte många tvåor. Bra att tänka på vid inhandling av fika.
Sophia önskar få in kassaboken från alla nämnder (ej Mottagningen) innan 22 december
2013.
Vincent berättar om masterskatalogen. Varje inriktning bör ha en student som berättar
lite om hur inriktningen är. Ingen Energi- och miljöstudent finns på kemiinriktningen och
därför undrar Vincent om det är okej att be någon från kemiprogrammet medverka. Alla
anser att detta är en god idé.

7. Mötet avslutas
Vide förklarade mötet avslutat kl 12.42
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