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Styrelsemöte 2020-09-28 kl: 12:15 – 13:00

Närvarande
Milla Fjelkestam Frederiksen, Asia Bihi, Ylva Bröms, Linnea Norman, Ellen Mattisson, Karin Göransson, Anja

Jarochenko, Kristina Hagstedt, Douglas Lunde, Åsa Holmberg.

Frånvarande
Josephine Berggren

Mötets öppnande

Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Milla Fjelkestam Frederiksen.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Linnéa Norman.

Val av justerare
Till mötesjusterare väljs Asia Bihi

Adjungeringar
Inga adjungerade

Mötets behöriga utlysande
Finner mötet behörigt utlyst

Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes utan ändringar

Campus skramlar
Musikhjälpen kommer till Norrköping i december och det vill styrelsen vara med att stötta. Funderingarna nu går

kring vad vi vill göra för att samla in pengar till musikhjälpen i år.

Portfolio workshop
Vår alumnansvarig Douglas Lunde har börjat leta efter någon som kan hålla i en föreläsning/ workshop i hur man

gör en bra portfolio. I dagsläget har han ej hittat någon men han fortsätter att leta.

Polistillstånd
Åsa, Arbetsmiljöombudet, har påbörjat sökandet av polistillstånd till Overall Invigningen som kommer att äga

rum den 7:e November 2020.

Intervjuer till eventutskottet
Ett Eventutskott kommer att tas fram och intervjuerna kommer att hållas av eventansvarige Ellen och Josephine

vår rekryteringsansvarige.

Förrådet
Förrådet är trångt och MTs sektion kan komma att flytta ut till ett eget förråd.

Höstmöte
Höstmötet är just nu planerat att vara den 2:a November så att Overallerna kan lämnas ut till ettorna innan

Ovve-invigningen. Tanken är nu att ha ovveutlämningen på lunchen och mötet på kvällen i K4.



Teambuildning
Styrelsen kommer att ha en Teambuildingdag där vi ska arbeta som grupp och lära oss om varandra. Anja skall

förbereda frågor till detta medan Milla, Ordföranden, kommer att lägga ut en omröstning om vilken dag som

detta kommer att ske.

Gyckla på GDK-sittningen
Styrelsen kommer att gyckla på GDK-sittningen och Asia, kassör, har pratat med sittningsansvarig i Tryckbar och

vi har fått en plats.

Övrigt
Det bestämdes under mötet att Alumner kommer att få rösta på styrelsens nya maskot och att Douglas fixar detta.

Sista dagen för att rösta på maskoten är den 4:e Oktober.
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