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Bilaga 1. Förslag ny novischperiod
Föredragande: Infosekreterare Sofia
På förra styrelsemötet diskuterade vi utkastet på vår prioriteringsordning. Den
reviderade versionen finns i bilaga 1b.
Styrelsen föreslås besluta
att föreslå för fullmäktige att godkänna den nya prioriteringsordningen enligt
bilaga 1a.

Bilaga 2. Marknadsföring av poster och FUM-val
Föredragande: Infosekreterare Sofia
Det är inte lång tid kvar innan våra styrelseposter ska utlysas. De senaste åren
har intresset varit ganska svalt och få har sökt. Hur ska vi göra för att öka
söktrycket? Hur ska marknadsföringen gå till? Förra året gjorde de en film, är
det något vi är intresserade av? Vill vi involvera corfotografen eller sonden?
Vill vi ha en sökdag på expen igen? Det är också hög tid att utlysa FUM-valet
så det behöver vi också en plan för. Dessutom har vi nu i uppdrag av FUM
att så snart som möjligt utlysa och välja de nya novischgeneralerna och vi har
en del vakanta poster som hade behövt fyllas.
Bilaga 3. Arbetsmarknadsutskottet
Föredragande: Ordförande Linnéa
FUM beslutade att godkänna hela vårt förslag på ny styrelsekonstellation
förutom det som gällde arbtesmarknadsutskottet. Styrelsen har nu fått i
uppdrag att lägga fram ett förslag på ett nytt arbetsmarknadsutskott till nästa
FUM. Hur lägger vi upp arbetet?
Bilaga 4. ÖL-dagen
Föredragande: Ordförande Linnéa
ÖL-dagen är planerad till den 16/2. Vi behöver planera hur vi vill lägga upp
det.

Bilaga 5. LogAuds examensceremoni
Föredragande: Ordförande Linnéa
Posten som högtidsmarskalkför logaud är fortfarande vakant och nu börjar
tiden bli riktigt knapp. Styrelsen behöver lägga upp en plan för hur vi ska
hantera det.
Bilaga 6. Halvårsrapporter
Föredragande: Socialt ansvarig Björn
Halvårsrapporterna från utskotten håller på att trilla in. Styrelsen bör gå igneom
dem och se hur vi bäst kan stötta utskotten under våren.
Bilaga 7. Verksamhetsplan 18/19
Föredragande: Ordförande Linnéa
Vårens stora projekt är att skriva en verksamhetsplan inför nästkommande
verksamhetsår. Styrelsen bör planera hur vi vill lägga upp arbetet.
Bilaga 8. Rapport LUS ting
Föredragande: Ordförande Linnéa
LUS ting sammanträder denna veckan bl.a. för att diskutera det förslag på app
som styrelsen tidigare diskuterat. Linnéa rapporterar från mötet och vi diskuterar
hur vi går vidare från det.

