Mötesprotokoll 31/8 2017
Närvarande: Alva, Johan, Niklas, Samuel, Sakarias, Ivan, Hannes
1. Mötets öppnande
Alva Söder förklarade mötet öppnat
2. Val av mötesordförande
Johan Hörndahl valdes
3. Val av mötessekreterare
Alva Söder valdes
4. Val av justerare
Sakarias Nilsson valdes
5. TODO
- Drive
Ivan är Drive-ansvarig, PUL-översyn. Vi ska städa upp gammal access och se till att
ingen obehörig kommer till informationen. Vi läser på om vad som krävs.
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
- E-mail
Vi fixar så alla har en personlig e-mail. Ivan fixar.
- Fördela ansvar/arbetsuppgifter
Ivan är drive-ansvarig.
Niklas är ansvarig för hemsidan.
Samuel är ansvarig för e-sport.
Sakarias är förvaltningens kontaktperson.
Hannes är ansvarig för bokningssystemet.
Johan är bidragsansvarig.
Alva är PR-ansvarig.
- E-bas
Hannes och firmatecknarna vill ha tillgång till e-bas. Hannes byter lösenord.
- Pant
Vi kollar upp hur vi kan lämna in panten till Pantamera. Annars har vi en pantfest.
Samuel, Sakarias, Johan och Alva är på.
- FB
Alva önskar access till Facebook för att göra evenemang.
6. Robins “goda” nyheter
Ett ödesdigert samtal senare så ska 20.000kr tillbaka till Lunds kommun. Vi vill vara
på god fot med Lunds kommun och prioriterar att betala tillbaka de pengarna. Vi
pantar all pant. Efter det extrainsatta årsmötet så diskuterar vi huruvida vi ska sälja
Arozzi-stolarna om de inte kommer några goda nyheter angående budgeten.
Frysmaten i förrådet gör vi oss av med och sparar el-pengarna.

7. Pengar
Vi ska göra en ekonomisk plan. Se över budgeten som beslutades på årsmötet.
Johan, Alva och Fredrik planerar in ett möte där vi kollar på våra pengar och
möjligheter.
8. Vision
- Hur är vår vision utformad?
Abstrakt med uppmätbara delmål.
- Visions-möte
Sammankallande och arrangerar mötet; Ivan hittar lokal för lite drygt 30 personer. Vi
skriver i den stora BML gruppen. Alva löser själva innehållet och upplägget.
Marknadsföring.Prel datum 8 oktober.
9. Vilken verksamhet vill vi driva
Lite diskussioner kring om vi vill finansiera en server. Är det värt? Kommer någon att
spela? Ska vi använda vår Discord mer aktivt?
10. Firmateckning
Se separat protokoll
11. Mötets avslutande
Mötesordförande förklarade mötet avslutat
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