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MÖTESPROTOKOLL
Fört vid sammanträde med
Naturvetenskapliga Föreningens styrelse
2017-03-08
1. Mötets öppnande

Ann-Christine förklarade mötet öppnat
2. Val av mötesordförande

David valdes till mötesordförande
3. Val av mötessekreterare

Nicklas valdes till mötessekreterare
4. Val av två justerare

Ann-Christine och Fredrik valdes till justerare
5. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes löpande enligt följande närvarolista
Ann-Christine Troberg*
Ordförande
Tinn Skyttevåg*
Vice ordförande
Daniela Guasconi*
2:e vice ordförande
Nicklas Österlund*
Huschef
Daniel Martling*
Bokningsansvarig
David Hasenson
4:e suppleant
Axelina Schmidt*
2:e suppleant
Patricia Edgarsson
3:e suppleant
Andreas Gidstedt*
1:e suppeant
Ludvig Lindström
PopSek-mästare
Fredrik Nordin*
Kassör
Sara Karlsson
VD Café Ruben/Vice huschef
Karl Lundkvist
Klubbmästare
6. Adjungeringar

Inga adjungeringar
7. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt protokollets ordning.
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8. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är inte underskrivet. Mötet bordlägger godkännandet
till nästa styrelsemöte
9. Uppföljande av beslut

Beslutsuppföljningsdokumnetet i Drive gicks igenom.
David rapporterar att det var för dyrt att köpa in bordsstandar.
10. R
 apporter

Rapporter finns bifogade som bilaga 1.
Fredrik ska på middag med “Skattmästarkollegiet” ett forum där kassörer från de
olika fakultetsföreningarna på campus kan träffas för samtal och utbyte.
Daniela har pratat med kårsdraget som vill ha nyckel till villan för att repa.
Ordförande för kårsdraget ska skicka sina uppgifter till Loke för att få en nyckel.
11. E
 konomi

Fredrik har inte fått överlämning och har inte fått uppgifter för inloggning.
Det har kommit en faktura på 90 t-shirts med tryck från Bertlid & co med
referens “Caroline Karlsson” detta måste utredas eftersom NF inte beställt några
tröjor.
12. F
 astställande av per capsulam-beslut

Inga per-capsulam beslut att fastställa.
13. N
 yckelvarning

I samband med uthyrning av villan till deltagarna i miljökonferensen YES lördag
18 februari var Fredrik Nordin husvärd och glömde då ett fönster i markhöjd
öppet.
Beslut: Fredrik Nordin tilldelas en nyckelvarning
Efter SUS bakworkshop då Daniel var husvärd lämnades ett fönster öppet.
Beslut: Daniel Carlsén-Friberg tilldelas en nyckelvarning
14. H
 yresavtal för SUS

Kåren önskar upprätta ett standardkontrakt för hyra av Gröna villan till lägre pris
än vårt ordinarie kontrakt.
Beslut: Styrelsen godkänner att ta ut ett lägre pris á 1000kr/tillfälle.
Daniel tar fram ett kontrakt med SUS att ta tillbaka till styrelsen.
15. C
 afé Rubens ekonomi

Cafét befinner sig nu i en situation med större skulder än intäkter. Detta beror
delvis på den ackumulerade räntan för de skulder cafét har till Skatteverket
sedan förra terminen (uppskattat till ca 27 000kr enligt Sara), dels för att Sara
vid nyuppstarten i februari behövt investera i engångsartiklar, skafferivaror med
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mera. Eftersom det i nuläget finns väldigt lite pengar på cafékontot så täcker det
inte Saras lön och de skulder som behöver betalas i april.
Sara har därför framfört ett önskemål om att NF garanterar hennes februarilön på
5000 kr, så att hennes personliga ekonomi går ihop och hon kan fortsätta driva
cafét. Hon föreslår också att NF lånar cafét en pengabuffert om 10 000 kr som
kan användas för utbetalningar i väntan på att cafét ska dra in mer pengar på
egen hand.
Daniela påpekar att det måste göras en insats för att göra reklam, speciellt i
södra huset för att få folk att inse att Ruben finns/öppnat igen.
Beslut: Styrelsen beslutar att låna Café Ruben 50 000kr för att betala av
skulder, betala lön och skapa en buffert.
16. Post och inbjudningar
a) Naturvetarfesten 2017 i Uppsala 24 mars

AC och Daniel är intresserade av att gå!
b) Medicinska föreningens jubileumsbal 22 april
c) Föreningen ekonomernas vårbal 12 maj
18. K
 ommande datum

a) Cocktailparty 1:a april
Vi bokar Kårsdraget för att spela på festen. Som tack får de alkfria biljetter till festen.
Diskussioner om vem som ansvarar för vad.
Nicklas ansvarar för inbjudan och mat
Daniela ansvarar för dekor
AC ansvarar för drinkar
Tinn ansvarar för program
Daniel ansvarar för namnskyltar
b) Kommande styrelsemöten
Onsdag 5:e april 18.00. Kyckling ansvarar för matlagning.

21. Ö
 vriga frågor

Inga övriga frågor

22. M
 ötets avslutande

David förklarar mötet avslutat

_______________________________
Nicklas Österlund
Mötessekreterare
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_____________________________
Ann-Christine Troberg
Justerare

___________________________
Fredrik Nordin
Justerare

