-sektionen inom TLTH
19 januari 2020

Handlingar

Styrelsemöte F01–VT20
Ledningscentralen, tisdagen 21/1 kl 17.15

Handlingar
§1

O.F.M.Ö.

(Beslut)

§2

Närvaro

(Beslut)

§3

Adjungeringar

(Beslut)

§4

Val av justerare

(Beslut)

§5

Godkännande av dagordning

(Beslut)

§6

Meddelanden

(Information)

§7

Rapporter

(Information)

§8

Arbetsgrupp investeringsansvarig

(Beslut)

§9

Beslutsuppföljning höstterminsmötet

(Beslut)

§ 10

Arbetsgrupp ekonomiskt arbete

(Beslut)

§ 11

Arbetsgrupp utskottsloggor

(Beslut)

§ 12

Jobbartack FARAD

(Beslut)

§ 13

Övrigt

(Beslut)

§ 14

Nästa möte

(Beslut)

§ 15

O.F.M.A.

(Beslut)
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Handlingar
§8 Arbetsgrupp investeringsansvarig
Följande beslutades på höstterminsmötet:
Styrelsen ska skapa en arbetsgrupp för att utvärdera en investeringsplan och de möjliga rättsliga påföljder
som skulle följa av att skapa en post som är investeringsansvarig. Resultatet av denna arbetsgrupp ska
presenteras nästa sektionsmöte.

§9 Beslutsuppföljning höstterminsmötet
Höstterminsmötet beslutade följande:
Under höstterminsmötet beslutades det att uppdatera och ändra i flera av sektionens styrdokument.

§10 Arbetsgrupp ekonomiskt arbete
Kassör Emeritus Carl Boklund skickade in följande:
Under min tid som kassör har jag sett sätt som skulle kunna göra det ekonomiskaarbetet enklare. Men jag
har under mandatet inte haft tid att forska vidare i detta och se om det skulle kunna gå att implementera,
vilket jag känner att jag skulle kunna göra nu. Då också det finns i den nya verksamhetsplanen att se
över nämnden och i synerhet kassörens arbete så ber jag därför styrelsen att skapa en arbetsgrupp. Jag
yrkar
att

styrelsen skapar en arbetsgrupp med syfte att se över kassörsposten och det ekonomiska arbetet
på sektionen med Carl Boklund som sammankallande.

§11 Arbetsgrupp utskottsloggor
Kassör Emeritus Carl Boklund skickade in följande:
Det har under året som jag suttit i nämnden uppkommit ett förslag att man skulle ta fram snygga
och enhetligga loggor för alla utskott på sektionen, som sedan skulle kunna användas till saker som till
exempel hemsidan, märken och annan merch. Jag känner att detta verkar som en kul idé och hade gärna
sett till att det skedde ett arbete för att se om detta är något våra funktionärer tycker hade varit kul.
Jag känner också att denna grupp skulle kunna se över sångboken en gång för alla och se om den inte
skulle kunna göras mycket snyggare än vad den är idag. Vi kanske till och med skulle kunna slippa de
fula svarta pärmarna. Första skedet i detta hade varit att förska se om det finns sektionsmedlemmar som
hade varit intresserade över att hjälpa mig i detta. Jag yrkar
att

styrelsen ska skapa en arbetsgrupp med syfte att se över enhetliga loggor för alla utskott på
sektionen och andra designuppgifter med Carl Boklund som sammankallande.

§12 Jobbartack FARAD
Projektledare FARAD Ellen Ek skickade in följande:
Jag behöver totalt ca 20 jobbare inför och under FARAD-mässan till att lägga ut matta, hålla i ordning
loungen, hjälpa företag osv. För att kunna köpa märken och i övrigt tacka dessa skulle jag vilja ha 2 000
kr. Om det är orimligt mycket så godtar jag även en mindre summa. Jag yrkar
att

ta 2000 kr för att tacka de som jobbar under FARAD-mässan.
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I sektionstyrelsens namn,

Rebecca Svensson
Styrelseordförande
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