tisdag 23 januari 2018

Styrelsemöte 23/1 - 18
Närvarande: Erica Dahlin, Sofie Klang, Ponts Blomberg, Leo Lövgren, Filiph
Jonemark, Amanda Arvidsson, Elin Rodin, Joakim Lignerkrona, Victor Henriksson
och Andre Rasmussen
• Upprop och kontroll om dagordningen kan läggas till handlingarna.
• Val av justerare: Pontus och Filiph
• Skridskor: Finns inget ställe i KD som hyr ut skridskor i samband med isrink. Detta bidrar till
att det blir svårt att genomföra en skridskodag. Vi skriver ut en intresseanmälan och ser hur
många som är intresserade av att vara med, för att sedan kunna avgöra om detta evenemang ska
bli av.
Istället för skridskodag ges förslag på bio-dag, JFK står för biljetter och sen får man själv stå
för snacks. Pontus kollar upp biograf och pris, ev. film. Återkommer med information på
facebooksidan så tar vi ett beslut om nytt möte efter det.
• Generaler till hösten: För att undvika eventuella problem med krock av exempelvis ordförande
och general beslutar vi att den nya styrelsen får i första uppdrag att utse generaler. Förslag om
att vi tar in ansökningar och sedan lämnar vi över beslutet på dem.
Vi beslutar idag om att vi tar in ansökningar till generaler, sedan kommer den nya styrelsen
tillsammans med den gamla styrelsen i uppdrag att utse resterande två generaler.
Rekommendation är att de ska ha detta möte inom 1 vecka efter årsstämman.
• Årsmöte: Datum för årsstämma 1 eller 2 Mars 2018, vi kollar schema för tid. Sista anmälan för
samtliga poster är måndagen den 26e Februari.
Verksamhetsberättelse mm ska skrivas och avslutas inför årsstämma. Detta ska vara klart i
mitten av februari, vi har då ett styrelsemöte, allt ska då vara klart.
• Övriga frågor:
- Filiph och Amanda var på möte med sektionsrådet, om vi vill ha kontakt med någon speciell
arbetsgivare är det bara att anmäla detta till dem, så försöker de ta hit dem.
- Förslag om att åka ut till skolor och att åka ut till gymnasieskolor och prata om vårt program.
Bra uppgift för nästa styrelse.
- Prat om en gemensam mässa med ekonomer, fastighets ekonomer etc.
- Inlägg om #medvilkenrätt på hemsidan, Sofie har sammanfattat en text som vi godkänner,
Amanda lägger ut detta på hemsidan.
• Mötet avslutat.

• Underskrift: __________________________________________________________________
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