Protokoll
Styrelsemöte
2016-06-07
1.

Mötets öppnande
Nicklas förklarar mötet öppnat 17.12

2.

Val av mötesordförande
Sara väljs till mötesordförande

3.

Val av mötessekreterare
Nicklas väljs till mötessekreterare

4.

Val av två justerare
Daria och Markus väljs till justerare

5.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 8 personer
Daria Medvedeva, Caroline Karlsson, Greta de Ridder, Sara Karlsson, Liisa Wettemark, Nicklas
Österlund, Lina Larsson och Daniel Martling.
Dessutom närvarande även följande personer utan rösträtt
Erik Heimbürger, David Hasenson, Tinn Skyttevåg, Markus Karlgren Johansson och Lydia Gemzöe.

6.

Adjungeringar
Inga adjungeringar

7.

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns utan ändringar

8.

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Inget protokoll att godkänna då föregående protokoll ej justerats och skrivits under än.

9.

Uppföljande av beslut
Beslut från tidigare styrelsemöten följdes upp enligt dokument i Google Drive.

10. Rapporter
Skriftliga rapporter i Bilaga 1

Muntliga kompletteringar: Lina har varit på Campusrådet under dagen. De andra föreningarna är
väldigt intresserade av vad som händer med den potentiella lärarföreningen som det talats om ska
startas upp. Planering inför höstens introvecka, ingen från NF hade dykt upp på mötet som hållits. Det
talades om att ha tält under introveckan. Även fast mycket av NFs rekrytering på hösten går via
Insparquen så är det intressant för NF att göra reklam för exempelvis pub och café.
Liisa informerar om medlemshelg, lokalen Örnboet verkar lovande. Daniel som har varit i lokalen
informerar om hur den ser ut. Kostnaden för lokalen är 5600kr för två dygn.
Beslut: Liisa får i uppdrag att boka Örnboet och avboka alla andra lokaler.
Nicklas informerar om möte och samtal med LäsKM och studiebevakaren för lärarutbildningarna (SUS)
om att dela lokalen. Först måste lärarföreningen startas upp, något som inte ligger på NF. Vi fortsätter
att hålla kontakt och bevaka situationen.

11. Ekonomi
Caroline har haft problem att avsluta fjolårets bokföring, det är oklart hur detta ska göras, det har
även varit svårt att få tag i gamla bokhållare för att få hjälp.
Inga större problem från kassören sida. Storleken på skulden till Café Ruben diskuteras.
3 privatfestbokningar har ägts rum och 3 bokningar har blivit avbokade. Eventuell avbokningspolicy
diskuteras. Liisa får i uppdrag att besluta om regler kring deposition och uthyrningsregler samt
eventuella avtal.
12. Intermistiskt val av Greenhouse ansvarig
Erik ska studera i Singapore nästföljande termin och kommer därför avgå från posten som
sektionsansvarig för Greenhouse. Erik föreslår Oscar Hansson som sin efterträdare.
Beslut: Styrelsen fyllnadsväljer Oscar Hansson till sektionsansvarig för Green House.
13. Stipendium till Åke Stordals minne
Tre kandidaturer har inkommit, Styrelsen diskuterar de möjliga kandidaterna som inkommit.
Beslut: Styrelsen beslutar att bevilja Rasmus Erlandssons ansökan med motiveringen:
14. Kontakt med restaurang Green Peas
Kontraktet med restaurang Green Peas löper ut snart. Det finns intresse från restaurangen att förlänga
och det önskas en lite längre kontraktstid. Både GP och NF är nöjda med det nuvarande upplägget
med lunchservering mellan 11.00 och 13.00.
Nicklas föreslår att lägga fram förslag till GP om ett kontrakt på 1 år med förlängningsklausul, styrelsen
tycker detta låter bra. Nicklas kontaktar Martin Nilsson på GP för att förhandla vidare.
15. Fastställande av per capsulam-beslut
a) Nyckelåtgärd
Beslut: Styrelsen fastställer per capsulam beslutet om att frånta Adam el Azab larmkod och nycklar
under 3 månader.
Tinn verkställer beslutet.
16. Post och inbjudningar
Ingen post eller inbjudningar.
17. Kommande datum
a) Kommande styrelsemöten
Styrelsemöte 12:e augusti med lättare mat 17.30, möte 18.00. 20.00 bjuds det in till kräftskiva och
allmänt samkväm.
b) Medlemshelg
Datum för medlemshelgen har tidigare satts till 21 oktober. Nicklas föreslår att en grupp sätts samman
för att börja planera. Daria (sammankallande), Nicklas, Greta, Liisa, Lina är intresserade av att ingå i
gruppen och bestämmer mellan sig ett passande datum att ses för att planera.
18. Övriga frågor
Ett eventuellt samarbete med Sopköket till hösten där Sopköket får använda använda köket kvällar
och helger diskuteras. Styrelsen stället sig försiktigt positiv till föreslaget, möjligtvis skulle det vara ok
att låna ut köket ungefär 2 gånger i månaden förutsatt att det är ledigt.

Lättare upprustning under sommaren nämns. Exempel på saker som skulle behöva fixas: Laga
tavlor/köpa nya samt flytta matförråd, kylar, frysar från Spritis till köket.
Lina tar upp städning under Insparquen för att villan ska vara respektabel när ynglen får fri tillgång till
den. Liisa nämner att det förra året gjordes ett gemensamt ryck under slutet av insparquen under en
pub för att städa upp övervåningen, styrelsen är positiv till att göra detta även detta år. Liisa pratar
med Kenny Lidberg om saken.
19. Mötets avslutande
Sara förklarar mötet avslutat 19.29

______________________________________
Nicklas Österlund
Mötessekreterare

________________________________
Daria Medvedeva
Justerare

____________________________________
Markus Karlgren Johansson
Justerare

