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Protokoll
Styrelsemöte 2017-09-18
Plats: Södra Latin

Närvarande: Alla förutom William

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av DZ
2. Val av mötessekreterare
Mötet valde ADH i VN frånvaro
3. Val av justerare
Mötet valde GG
4. Ledamotsrunda
Svaren utelämnades från protokollet
5. Godkännande av dagordning
DZ yrkade ändring.
6. Föregående protokoll
Styrelsen beslutades att retroaktivt rättstava ADH:s namn
genom hela tidigare protokoll
7. Rapportering
7.1 Dustin ska ha kollat upp förslag på inköp av ordförandeklubba. Har gjort.
7.2 Victor ska ha samlat ihop kvitton från föregående räkenskapsår som
uppgår i en summa av utgifter på 12000 SEK innan månadens slut. In
progress.
7.3 Lucas ska ha undersökt vilka alternativ som finns gällande att ingravera
KG Parens bidragstext och tidigare vinnare på pokalen. Ja.
7.4 Victor ska ha lagt upp KG Parents logga på hemsidan. Väntar på
tillgängliggörande av teknik.
8. Informations- och beslutspunkter
8.1 Samtal med revisorer. Lisa svarade inte. Punkten bordlades.
8.2 Mail och Google Drive.
Styrelsen beslutade att mailsignaturen fastställs som följer:
Vänligen,
Förnamn Efternamn
Post
*Logga i alternativ version*
8.3 Lisa Diaz nåddes och berättade om sin roll som revisor. Lisa är i första
hand kontaktperson.
8.4 Zinkensdamms IP. KNÖS-rektorerna ger inte bidrag för ordningsvakter,
och bokar inte Zinkensdamms IP. De kommer upplåta sina lokaler
ONSDAGAR från 17:00, men det är oklart huruvida det fortfarande är
ledigt halva tisdagen 24/4. DZ uppdrogs av mötet
att
maila rektorerna med svar på denna fråga.
8.5 Södra Latins Aula
Håll uppsikt så att Aulan inte bokas.
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8.6 Rektorsmöte
DZ informerar om att rektorsmöte bör hållas. Det föreslås att det ska
hållas uppskrämningsmöte med respektive tifo-grupp.
8.7 Ordförandeklubba. Mötet beslutade
Att ge Dustin Zojaji i uppdrag att, i enighet med prisförslaget ovan,
införskaffa en ordförandeklubba.
8.8 Genomgång av arbetsordning.
DZ gick igenom arbetsordningen.
8.9 KG Parents
8.9.1  Pokal. DZ uppdrogs att fråga KG Parents hur de önskar att
gravyren ska de ut.
8.9.2  Kvitton Lämnad obehandlad
8.9.3  Hemsida Lämnad obehandlad
8.10  Överlämning. DZ fastställde att nästa möte tillika överlämningen ska
hållas 25/9 på KG.
8.11  Lucas berättar att han inte kan fortsätta året ut som representant.
Dustin pratar med Eric Blom, ÖRE:s ordförande.
8.12  Samarbetsavtal. Dustin läste upp samarbetsavtalet.
8.13  Fika. ADH:s framvaskade förslag antogs i sin helhet.
9. Övriga frågor och idéer
Tioårsjubileum: Detta tas i kreativitetsperioden.
Skoltröjor: Samtliga elevrepresentanter uppdrogs
att höra efter med sina respektive elevkårer angående ramavtal för
styrelsetröjor.
Dustin Zojaji uppdrogs
att konsultera Johan Allen från förra styrelsen angående erfarenhet av
styrelsetröjor.
10.Till nästa mötestillfälle
Dustin uppdrogs att maila rektorer för svar på frågan huruvida
ledighet fortsatt är beviljad för 24/4.
Dustin uppdrogs att fråga KG Parents hur de önskar att gravyren
ska de ut.
Samtliga elevrepresentanter uppdrogs att höra efter med sina
respektive elevkårer angående ramavtal för styrelsetröjor.
Dustin uppdrogs att konsultera Johan Allen angående erfarenhet av
styrelsetröjor.
Victor ska fortsatt slutföra sina KG Parents-relaterade uppdrag.
11.Nästa mötestillfälle
Måndag 25/9 på KG, 17:15.
12.Mötets avslutande
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