Styrelsemöte 2017-05-08 klockan 08.15-10.00.
1D311

• Upprop och kontroll om dagordningen kan läggas till handlingarna.
Närvaro: Amanda Arvidsson, Erica Dahlin, Pontus Blomberg, Filiph Jonmark, Viktor Henriksson och Leo Lövgren
•

Val av justerare: Pontus och Filiph

•

HHS- information: Vi studenter ska ha ett sektionsråd, Karlekon vill att vi i handelshögskolan ska ha en mer
gemensam ”ledning”. Ledningen vill veta hur vi gör för att jobba för att handelshögskolan blir större. Exempelvis
har Karlekon och MEXICA en mässa, kanske något även vi bör satsa på.
Programråd för JFK, två representanter från varje klass har möte och kan framföra tankar och åsikter om
programmet. Möte ca en eller två gånger per år. Vi ska informera klasserna och stämma av intresse och se om vi an
genomföra detta.
Alumner, vi bör ha fler möten med personer från arbetslivet, speciellt när det blir ett juristprogram. Detta kan även
vara kopplat till en ev. mässa.
Handelshögskolans varumärke, ledningen för HHS vill att byggnaden ska vara mer levande och att studenter ska
vara där mer.
De vill bättra välkomnandet av de nya studenterna. Den 25 augusti ska vi stå och presentera programmet och vara
öppna för frågor från de nya studenterna.
Aktiviteter 2017:
- November: handelshögskolans dag. Vi får välja en föreläsare till förmiddagens pass.

•

Avvecklingen av rättsvetenskapliga programmet: Avvecklingen kommer göra att man har 7 tillfällen att tenta av
varje kurs. De kommer jobba med mer alumner för att höja vårt nätverk. PO och Kristina kommer ha ett drop in
möte den 1 juni, om man har frågor om programmet eller liknande.

• Nollning
- Nollekollen: Vi går igenom kontraktet och beslutar om att återkoppla till admin om frågor, för att senare ev. signera
kontraktet. Kostnaden för nollekollen kommer mätas efter hur många antagna studenter vi har.
- Finsittning: Förslag på ställen att ha finsittningen på. Pris från CCC 415 kr, Leo ska på möte med Via Appia och Nöjes för
att se vad de har att erbjuda.
- Kickstart för faddrarna den 27e augusti.

•

Hemsida samt fotografier: Amanda sätter upp bilderna på oss i styrelsen på anslagstavlan.

•

Logga och märken: Vi står i gläntan den 16e maj för försäljning och info. Vi skissar på förslag och röstar vid nästa
möte om vi ska byta logga.

•

Ekonomiska beslut: Alla ekonomiska beslut ska tas på möten, fysiskt. Undantag för summor under 500 kr.

•

Möte med PO: PO vill träffa styrelsen, vi visar hemsida, logga och annat som ev. behöver hans godkännande.

