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Protokoll
Styrelsemöte 2017-10-02
Plats: Norra Real
Närvarande: Albin Delibas Heijkenskjöld, Alpha Blad, Astrid Eng, Dustin Zojaji, Gelila
Girma, Lina Fjellner, Siri Samuelberg, Stina Meyerson, Victor Nåhls
Frånvarande: Lucas Goldring, William Hägglund
1. Mötets öppnande
Dustin förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare
Mötet beslutade
Att
välja __ som mötesjusterare.
3. Ledamotsrunda
4. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade
Att
godkänna dagordningen i sin helhet.
5. Föregående protokoll
Mötet behandlade föregående protokoll i sin helhet. Mötet valde att bordlägga i
frågan om godkännande.
6. Rapportering
6.1 Dustin ska ha mailat samtliga rektorer gällande ledighet för idrotten
Dustin har varit i kontakt med rektorer gällande ledighet för idrotten. Inga
klartecken ännu.
6.2 Dustin ska ha kontaktat KG Parents gällande plakett på pokalen
Dustin har varit i kontakt med KG Parents gällande plakett på pokalen och
kommer att ha telefonkontakt med en representant efter detta möte.
6.3 Samtliga skolrepresentanter ska ha kollat med sina elevkårer gällande
avtal för skoltröjor (styrelsetröjor)
Samtliga skolrepresentanter har inte kunnat kolla upp med sina elevkårer
i frågan. Punkten kommer att behandlas vidare under nästa mötestillfälle.
6.4 Dustin ska ha konsulterat Johan Allen gällande styrelsetröjor
Dustin har inte konsulterat Johan Allen gällande styrelsetröjor.
6.5 Victor ska ha slutfört sitt uppdrag gällande KG Parents
Victor har i egenskap av Albin slutfört uppdraget gällande KG Parents.
7. Informations- och beslutspunkter
7.1 Idrott
7.1.1  Rektorer
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7.1.2  Idrottsplats
Mötet beslutade
Att
anta Zinkensdamms IP som val av idrottsplats för huvudmomentet
av Deltävling med fokus på Idrott.
7.1.3 Tifo-möte
Dustin föreslog att vi bör ha möten med respektive Tifo-möte.
Mötet bordlade punkten.
7.1.4 Brainstorming
Punkten genomfördes parallellt med de andra punkterna som har
samma titel. Se punkt 7.2.2, 7.5.4. Punkten genomfördes även
genom mindre kommentarer genomgående under mötets gång.
7.2 Estetik
7.2.1  Södra Latins Aula
Mötet diskuterade ordningen som deltävlingarna ska ske i.
Situationen kring tiderna för möjliga bokningar togs även upp.
Mötet kom fram till att behålla den ordning som använts föregående år till
för samtliga deltävlingar.
Mötet beslutade
Att
välja den 24e april som datum för Deltävling Idrott, och den 16e
maj som datum för Deltävling Allmänbildning. Datum för Deltävling
Retorik och Estetik hålls flytande.
7.2.2  Brainstorming
Mötet diskuterade att ha matlagning/bakning, programmet Minuten,
cat-walk som delmoment i Deltävling med fokus på Estetik.
Mötet diskuterade att eventuellt ha med Edward Blom domare.
Förslag på kändisdomare föreslogs vara bland annat: David Batra, Soran
Ismail, Pia Johannson, Nour El Refai.
Att göra imitationer av kändisdomare som ett moment under deltävlingen
togs upp.
7.3 Allmänbildning
7.3.1  Brainstorming
Se punkt 7.1.4.
7.4 Retorik
7.4.1 Brainstorming
Se punkt 7.1.4.
Mötet auktionerades i två minuter klockan 19:01.
Mötet återupptogs klockan 19:04.
7.5 Sponsorer
7.5.1  KG Parents
KGP har fått sina kvitton och relevanta ekonomiska papper.
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7.5.2  Nanny By Tellus
Dustin gick igenom situationen kring Nanny By Tellus. Mötet kom
fram till att vi bör kontakta företaget i fråga gällande de
sponsorpengar som vi har ett avtal om.
7.5.3  Mathleaks
Mötet diskuterade det tidigare inkomna mailet från mathleaks,
samt ståndpunkt angående eventuell sponsring.
7.5.4  Brainstorming
Mötet diskuterade att inkludera bubbelfotboll (eller likvärdigt)
under huvudmomentet av Deltävling med fokus på Idrott, och
eventuell sponsring för det.
7.6 PR
7.6.1 Östra Reals återkomst
Mötet diskuterade PR kring avslöjandet av Östra Reals återkomst
som medlem i Läroverksfejden.
7.6.2  Brainstorming
Se punkt 7.1.4.
8. Övriga frågor och idéer
Förslag för bestämd mötestid/-dag diskuterades.
9. Till nästa mötestillfälle
Att alla representanter får svar från sina elevkårer gällande styrelsekläder.
Att prata med rektorer kring halvdag
10.Nästa mötestillfälle
Nästa möte sker den 9 oktober 2017 klockan 17.15 på Östra Reals gymnasium.
11.Mötets avslutande
Dustin förklarade mötet avslutat.
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