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Dagordning styrelsemöte 2008-09-30 klockan 18.00
1. Öppnande av mötet 18.08
2. Val av sekreterare (1) och justerare (2) rickard o Sandra P.
3. Godkännande av kallelseförfarandet
4. Godkännande av dagordningen
Övrig fråga Tessan om FU
Anders om foto
Jacob
5. Föregående mötesprotokoll justeras o sätts in pärmen snarast
6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område.
Förbered gärna några korta punkter om vad du/ni har arbetat med sen sist och vad som är på
gång inom ditt/ert område.
Kassör öppnat sparkont på nordea. Kontakt m swedbank. Preliminär budget för
höstterminen. Varit på kurs. Ej så givande ang budgetering. All info för bidragssök ligger i
tidningshållarna.
PR: tittar på kopieringskost. Nya affischer. Gruppsmöte första. Bra m folk. Stå i
engelska parken 14-15 okt och pr:a. jobbat m visitkort.
Victoria: reg nya medlemmar. Skicka ut brev per post för de som ej har betalt men som
varit medlemmar tidigare.
Redaktionen: gett ut tidningen!! Redmöte. Mkt folk. Tema till nästa tidning: ideologier
för 21:a århundradet.
Radion. Ny ämbetsperson, anna. Ca 7 pers i gruppen.
p.sek. Al Gore blir ej av. Bjuda in Right lively hood pristagare. Riksbankschef kommer.
Ordförande, vice: skrivit bidragsansökningar 2 styck. Skrivit motion till UFS. Webbtvmöte. Konventet.
7. UFS
Information från UFS och om Utrikespolitiskt konvent.
Mail från Christian uppdatering. UFS stämma, fem platser m betald resa. Ord o vice åker.
Buss till konventet tors morgon, tillbaka sön förmiddag. Förhoppningsvis även fre morgon.
Affischerin av konvent.
8. Beslut angående radioämbetsperson
En sökande. Beslutandes redan på fjällnora att hon skulle börja. Fastställer beslutet.
9. Beslut angående resa till Libyen
Se beslutsunderlag
Mötet beslutar ja
10. Alternativ för kopiering
Se diskussionunderlag.
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Kopiator: hög investeringskostnad, men låg förbrukningskostnad.kopieringshörnan mkt dyr
då man vill trycka i fler färger. Vill vi göra denna investering? beror på hur mkt färg relativt
svartvitt vi använder. Alla m kontakt m kopieringshörnan- affärsmöte. Diskussion vad är
billigast, kan man få ett bättre avtal från kopieringshörnan.
Förslag att fortsätta använda kopieringshörnan fram till våren i väntan på besked från
universitetstryckeriet godkännes.
Beslutas att alla som trycker träffas den 17/10.
11. Beslut angående motioner till UFS årsstämma
Se utskickade motioner. Fundera över om det är något du vill ändra, lägga till eller ta bort!
Beslut godkännes.
19.08 Anna kommer och presenterar sig. Utveckla radion m studiebesök o möjligtvis
reportageresa.
12. Beslut om backup-system
Se beslutsunderlag
Diskussion om olika alternativ. Mötet beslutar att Jacob får köpa backupsystem för max 50 kr
per månad.
Mötet
19.55 mötet återupptas
13. Information om ekonomin
Vi får titta på preliminär budget. ge en översikt. bygger på allas enskilda budgetar.
Diskussion angående pr-budget, som inte ännu är inkluderad i den övergripande
budgeten.
14. Genomgång av hemsidan
Får göras efter mötet eftersom internet ej är tillgängligt. Vi går igenom projektorn.
15. Visitkort till styrelsen
Diskussion. Vad är en rimlig kostnad. Beslutar att infoansv ska kolla kostnadseffektiva
förslag, sedan ta beslut på mailen så att vi kan få korten innan konventet. Ska även kolla
upp pr-prylar typ tygpåsar.
16. Nästa möte samt fikaansvar
22/10 kl 18.00. victoria fikaansvarig.
17. Övriga frågor
Tessan, påminner alla om att FU-lapparna skulle in senast idag.
Jacob, påpekar att det bör komma upp mer kort från föredragen. Om man går på
föredragen ska man gärna ta med sig kamera och skicka in bilderna till Jacob.
Anders, meddelar att de har utlyst en fotoämbetspersonpost.
18. Mötets avslutande kl 20.50

