	
  
Styrelsemöte nr. 6
Protokoll med dagordning
2015-01-27, klockan 16.00-18:14
Konsul Persson Villa

	
  
Dagordning	
  
Närvarande:
Namn:

Post:

Emil Nilsson

Ordförande

Lina Ahlström

Vice ordförande

Ylva Bäckström

Eventansvarig

Hannes Lindkvist

Näringslivsansvarig

Daniel Berglund

Ekonomiansvarig

Elisabeth Embre

Kommunikationsansvarig

Johan Cederberg

Marknadsföringsansvarig

Andreas Christensson

It-ansvarig

Linn Wihlborg

Förvaltningsansvarig

Sarah Chase

Utbildningsansvarig

	
  
	
  
1. Mötet öppnas

Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

Närvarande:
Emil Nilsson, Daniel Berglund, Elisabeth Embre
(t.o.m. 11a), Andreas Christensson, Sarah Chase,
Hannes Lindkvist, Lina Ahlström, Ylva Bäckström,
Linn Wihlborg, Johan Cederberg.

3. Val av mötesordförande

Emil Nilsson väljs till mötesordförande.

4. Val av justerare, tillika rösträknare

Andreas Christensson och Lina Ahlström väljs till
justerade, tillika rösträknare.

	
  

	
  

5. Val av sekreterare

Linn Wihlborg väljs till sekreterare

6. Adjungerade

Inga adjungerande

7. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs

8. Presentationsrunda
9. Föregående mötesprotokoll

10. INFO
a. Nya Studenthuset

11. DISKUSSION
a. Agora-app

b. iZettle/Kortbetalningslösning
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Föregående mötesprotokoll (9/12/15) läggs till
handlingarna.

Emil var på möte i morse. Beslut ska tas i
kommunfullmäktige på torsdag. Planlösningen på
huset är låst, vill man göra ändringar kostar det
pengar. Inflyttning sker i mars 2016. Väntar på svar
för alkoholtillståndet. Diskuterat om det bör finnas
en bankomat. Kom fram till att det inte var
lönsamt. Kommer att bli obligatorisk städning av
de gemensamma utrymmena från hyresvärden.
Hannes har tittat på priser för en Agora-app där
man kan betala, få ut info, göra postsökningar osv.
Kostar 11 500 kr men normalt över 15 000.
Oroväckande att få det så billigt. Appen kan
kopplas till Swish och PayPal men dyrt.
Undersökningen på U2 visade att många
prioriterade att det skulle finnas ett schema man
kan koppla till sitt eget schema. Slippa
kontanthantering, samlad app för alla föreningar,
lättare att få kontakt med styrelse är några fler
åsikter. Blandade tankar. Appen som Hannes
testade såg inte jätte bra ut. En gemensam app för
alla föreningar hade underlättat men svårt att
bestämma vem som är huvudansvarig. En Agoraapp kan handla om annat också. Applikation med
en kalender på hemsidan som man kan koppla till
sin egen är kanske ett alternativ. Andreas fortsätter
att kontakta Google.
Stämma av med Stampus och Ingenjörerna att göra
något gemensamt. Swish är kanske ett bättre
alternativ men alla kanske inte har det. Frågan är
om vi endast ska ta kontant, kort eller både och.
Investera i ett kassaskåp till kontoret för
kontanthantering. Om vi skaffar kortbetalning får
vi antagligen ta högre utgifter för att täcka
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mellanskillnaden. Möjligheten att istället underlätta
betalningen via internetbank diskuteras. Undersöka
om man kan sätta ett stopp på antalet närmare.
Hyra kortläsare i 6 månader täcker det mesta av
intäkterna, kolla upp närmre om priser!
c. Tacksittning

Den 9 eller 22 maj på Jacob Hansens hus i en större
lokal eller en annan lokal.

d. Lunds Universitets studenters
Pedagodpris

Studenterna får själva nominera lärare man anser är
bra. LUS-styrelse beslutar om 2 stycken. Sista
anmälningsdag är den 8 februari. Fråga studenterna
på U2 och gå ut med det offentligt.

e. Planering våren 2015

12. BESLUT
a. Agora-app

Styrelsen beslutar att vi inte gå vidare med att
skaffa en Agora-app.

b. iZettle/Kortbetalningslösning

Styrelsen beslutar att titta vidare på olika lösningar.

c. Deltagande på Carpe

Styrelsen beslutar att de som går betalar halva
avgiften och resterande betalar Agora.

13. Övriga frågor
a. Projekten (LA)

Uppmanar att hitta en post till introduction week

b. Diskrimineringsbroschyr (LW)

Styrelsen tittar på den föreslagna broschyren.

14. Mötet avslutas

	
  
	
  
	
  
	
  
______________________________
Emil Nilsson, mötesordförande

______________________________
Linn Wihlborg, sekreterare

______________________________
Andreas Christensson, justerare

______________________________
Lina Ahlström, justerare
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