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1§ Mötets öppnande
Klockan 16:34
2§ Mötesformalia
Godkännande av kallelse och dagordning
Val av justerare: Matthias Sundequist & Henning Kihlberg
Protokoll att lägga till handlingarna: 2019-09-09
3§ Uppföljning fakturering
Näringsliv informerar om att Svensk Fastighetsförmedling ännu inte erlagt någon betalning
från insparken. Kontakt kommer att tas med ansvarig. Projektgruppen från insparken
behöver uppgifter för fakturering. Frågor kring fakturan från Ramirent.
4§ Planera ny budget
Intäkterna under augusti månad var över förväntad. Inkallar uppdaterad lista från
Näringsliv för att kunna överblicka sista kvartalets budget. Styrelsen beslutar att presidiet
ska sammankallas för detta.
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5§ Kontanter
Styrelsen beslutar att använda föreningens alla kontanter som ligger kvar sedan tidigare år.
Dessa kommer användas av sexmästeriet för inköp till sittningar.
Felix Ramsten ankommer 16:44
6§ Toalett
Klubbansvarig berättar att en snickare var här i måndags och kollade på möjligheter för
bygge av ny toalett. Inväntar offert. Diskussion kring att utföra byggnationen av själva
toalettrummet själva. Toaletten kommer att planläggas jämte toaletten som finns i
dagsläget fast i köket. Diskussion kring olika former av toaletter äger rum. Väntar på
godkännande av fastighetsägaren.
7§ Sittning andra föreningar
Sexmästeriet berättar att PA kommer ha en sittning den 18 oktober med eftersläpp för
deras föreningsmedlemmar. Vice sexmästare anmäler sig som ansvarig. Vice ordförande
ställer eventuellt upp som ansvarig. Cult & Co vill också ha en sittning. Datum är inte satt.
Det är lista som gäller under pubrundan.
8§ Månadens Gavleconit
Beslut tas om månadens Gavleconit.
9§ Information från och frågor till:
Ordförande: Anmälan till årets megakonferens öppnar snart och alla i styrelsen ska lämna
intresse till att följa med. Diskussion kring kickin/off äger rum.
Vice Ordförande: Lägger ut frågan kring intresse med individuella samtal.
Sekreterare: Ber folk att inte skriva eller kyssa av folk på listorna som ligger i dörren.
Dessa ska hållas rena. Lämnat ut lite gavleconkort.
Skattmästare: Efterlyser kvitton från september månad. Haft möte med banken.
Avveckling av swedbank pågår. Mail från SERO angående resursdag för skattmästare. Ska
återbetala FUM deltagande kårmedlemskap.
Näringsliv: Har varit på möte med Vou samt möte med shotluckan. Samarbeten håller på
att sys ihop. Sexmästeriet vill delta på mötet med Vou. Academic work kommer hålla möte
med valberedningen.
Utbildning: Ber alla samla in kompisar till måndagens pluggstuga. Ny bokloppis planeras.
Sexmästeriet: Förhoppningsvis har vi en tjejsittningsgrupp. Skattmästaren har frågor
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kring fakturor från kopparberg och Martin och servera.
Marknadsföring: Overaller kommer att säljas inom kort. Märken ska mätas och beställas.
Väljer att inte deltaga på årets märkespub.
Kontaktia: Inte närvarande.
Klubbhus: Sak byta ut lite ljusrör i taket samt fixa sponsortavlorna. Rökrutan ska märkas
upp.
10§ Övriga frågor
Vice ordförande: Facebook och Instagram grupperna måste rensas på gamla medlemmar.
Lägger ut förslag om att sekreterare ska bli admin för att få en bättre rutin på godkännande
av nya medlemmar. Vice sexmästare kommer att ersätta utbildning i valberedningen.
Ordförande: 7 oktober är det valberedning på kåren. Marknadsföringsansvarig anmäler sig.
.
11§ Nästa möte
15 oktober klockan 16:30
12§ Mötets avslutande
17:39

