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Formalia

Diskussion
10.

Venturelab

Bilaga 1

11.

Profilprodukter

Bilaga 2

12.

Kommunikationsworkshop

Bilaga 3

13.

Eventuellt STYM-datumbyte

Bilaga 4

14. Hantering av meningsskiljaktigheter

Bilaga 5

15. Vakanta studentrepresentanter

Bilaga 6

16. Kommunikation mellan studentrepresentanter

Bilaga 7

1.

OFMÖ

2.

Mötets behöriga utlysande

3.

Fastställande av dagordningen

4.

Adjungeringar

17.

Övrigt

5.

Val av justeringsperson

18.

OFMA

6.

Föregående mötesprotokoll

19.

Utcheckning

Rapporter
7.

Incheckning

8.

Styrelserapporter (muntligen, högst 5 minuter var)

9.

Ekonomisk rapport

Beslut
Inga beslut tillkomna.

Till slut

Bilaga 1. Venturelab
Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Felicia

Bilaga 5. Hantering av meningsskiljaktigheter
Föredragande: Vice ordförande/Tillförordnad ordförande/Queen Elin Benatti

Felicia informerar om möte med Venturelab. Information kring vilka de är
och hur föreningen och olika utskott kan samarbeta med dem.

Hur ska vi gå tillväga när det råder meningsskiljaktigheter mot presidiet? Bör
vi införa ytterligare ett organ, eller räcker de vi redan har, och hur får i så fall
de att synas så att gemene medlem vet vem den ska kontakta. Till exempel
bolla frågan med seniors?

Bilaga 2. Profilprodukter
Föredragande: Arbetsmarknadsansvarig Felicia
Felicia informerar om priser och storlekar, föreslaget att styrelsen diskuterar
vad som är lämpligt att erbjuda våra studenter

Bilaga 6. Vakanta studentrepresentanter
Föredragande: Studenthälsoansvarig Henrik

Elin vill även diskutera aktiva-tröjorna.

Många utbildningsbevakande poster är fortfarande vakanta, och på senaste
mötet med USU diskuterades hur det kan åtgärdas. Hur ser styrelsen på
förslagen? Finns det fler lösningar?

Bilaga 3. Kommunikationsworkshop
Föredragande: Kommunikationsansvarig Kristina

Bilaga 7. Kommunikation mellan studentrepresentanter
Föredragande: Studenthälsoansvarig Henrik

Allmän diskussion kring när var och hur den kommande
kommunikationsworkshopen ska se ut.

Många studentrepresentanter upplever att det är dålig kommunikation dem
emellan, och att många jobbar parallellt med samma sak. Finns det en möjlig
lösning på problemet?

Bilaga 4. Eventuellt STYM-datumbyte
Föredragande: Kommunikationsansvarig Kristina
Jag är inte i Sverige nästa STYM (31/10) och vill kolla om det är möjligt att
flytta det - detta beror såklart helt och hållet på hur det ser ut för resterande
styrelse. Mitt förslag hade varit måndag 29/10.

