
Protokoll styrelsemöte 18-04-17 
 
 
Plats: Åvägen 24  
Tid: 18:35 
Medverkande: Jennifer, Atle, Gustav, Kevin, Max, Joel, William 
 

§1.  Mötets öppnande 
Mötet förklaras öppnat 

§2.  Val av ordförande 
Jennifer valdes till ordförande 

§3.  Val av sekreterare 
Kevin valdes till sekreterare 

§4.  Val av justerare 
Max valdes till justerare 

§5.  Genomgång av förra mötets protokoll 
Förra mötets protokoll gicks igenom 

§6.  Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes 

§7.  Genomgång av vad som gjorts sen förra mötet  
Föreningen har varit på Nordstan och arrangerat med Stampede.  
Jennifer har varit på Uddelanet som föreningen har lånat ut saker till.  

§8.  Nästa möte  
8 maj 

§9.Event på nordstan, utvärdering 
Bra: Många deltagare, bra exponering, nordstan hade mycket grejer, fanns 
bra med el och nätverk. 
Mindre bra: Dåligt med tid, för få arrangörer, alla bra konsoler var utlånade 
och vi fick inte tag i dem 

§10. UddeLAN  
De har lånat och lämnat tillbaka, Jennifer ska räkna allt 
Vi väntar på biljettintäkterna från kippu som ska betalas ut till UddeLAN 

§11. Folkuniversitetet 
Vi var på möte och pengarna kommer betalas ut på fredag 20 april 

§12. Confusion 
21-23 september 
Jennifer var på arrangörshelg 
Kontakt med Mattias 
Jennifer fick mail till närcon som lånar ut konsoler och dyl.  
8-10 arrangörer får mat (lunch och middag), tröja, sovsal och inträde 
Låna datorer av inet 



§13. Tröjorna 
Trycket har inte samma färg som tidigare tröjor, vi ska bestrida fakturan och 
se om vi kan göra något åt detta 

§14. Warcon 
Vill att vi ska hitta på något på deras event. 20-22 juli  
Föreningen har lite ont om tid men Jennifer kollar med kontaktperson om vad 
förväntan är  

§15. Mia Fritid i Centrum 
v25-v27 (18 juni-8 juli) 
2 dagar 6 timmar per dag 
16000kr arvode 

§16. Ekonomi 
När pengarna från folkuniversitetet kommer är situationen bra. 
UddeLANet har spenderat pengar och kommer få utbetalt.  

§17. Övrigt 
§a.Dator i5-3570k gtx670 8GB RAM + skärm 1080p skärm 

Föreningen köper för 2500kr  
§18. Vad alla ska göra till nästa möte  

Atle: Gör utbetalningar och se till att ekonomin rullar 
Gustav: Pratar folkets hus ang. GGG18, boka utvärdering med Universeum 
Jennifer: Skapa utlåningskvitto, maila Warcon, träffa mia på fritid i centrum, 
prata med confusion.  
Kevin: Maila nordstan, maila eklanda tryck, köpa datorn, träffa mia på fritid i 
centrum, ring pellepelle 
Max: Hör med inet till confusion 
William och Joel: Bokar om våfflan framåt, fixar studiecirklar 
 

§19. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 


