Möte nummer 6.
Datum:6/1-2018
Närvarande: Liza, Alba, Ida, Victor

1. Mötets öppnande
Tid: 14:09

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Styrelsen beslutade
att
välja Victor till mötesordförande
att
välja Liza till mötessekreterare

3. Lägesrunda
Victor: Trött men överlever
Ida: Det är bra med Ida men stressad pga slutprojekt.
Alba: Trött och ont i huvudet
Liza: Bra men trött
4. Förra mötets protokoll
Läses upp av Liza
5. ÅRSMÖTE
Albin pratat med husmor om mat till årsmötet?
Årsmötet har även flyttat datum till 3/2-4/2
Kallelserna är klara men ej skickats ut med posten, powerpointen är ej gjord, vi måste boka
lokaler. Ida tänker prata med UG Lisa om kommande terminen och få in en motionskväll.
Styrelsen 2017/2018 ger förslag till styrelsen 2018/2019 att gå på samlingen den 25/3-18.
6. I-con
Vi har fått en skärm som någon glömde på I-con, kassören har fått pengarna. Viktigt att få
färdigt budgeten för I-con.
7. Utvecklingssamtal med Alba och Victor
Victor föreslår att vi kan prata med varandra men inte formalisera det. Alba tycker att nästa
styrelse ska han ett utvecklingssamtal.
8. Möte med ungdomsteamet
Den 30/1 vill ungdomsteamet ha ett möte, Micke pratade lite löst om ett kontrakt som talar
om vem som gör vad. Tänka på om ett kontrakt verkligen behövs, Sofia tycker att ett
kontrakt ej behövs. Alba föreslår att de som kan ses den 30/1 ska ses innan och diskutera
om detta, är det bra för våra medlemmar?

Mötet adjungerades till 15:06
9. Projektgrupper

Icon: Arbetet fortgår,avslutas när budgeten är färdig
Lekkvällar: Arbetet avslutas

Laserdome: Arbetet avslutas

Bada: Arbetet avslutas
Badminton:Arbetet avslutas
Snackiskvällar: Arbetet avslutas
Musikkvällar: Arbetet avslutas
Brandstation: Ida, Alba, Liza
Arbetsgruppen avslutad
Midnattsvolley: Victor, Albin, Theodor
Arbetsgruppen avlsutad
Pingisturnering: Arbetet fortgår
Församling ungdomsverksamhet: Arbetet fortgår
10. Övriga punkter
Kolla styrelsedator, tipsa nästa styrelse om det
11. Nästa möte
Datum: Årsmötet
12. Mötet avslutas
Tid: 15:14

