Mötesprotokoll Nöjesutskottet
18 april 2018
Närvarande: Linnea Bjäräng, Jessica Kvint, Louice Claesson, Lukas Boyaci, Agnes
Westerberg, Hanna Malm, Amanda Franzon, Daniel Viklund.
1. Mötets öppnande
● Val av mötesordförande
Agnes Westerberg valdes till mötesordförande.
● Val av sekreterare
Tove Zetterlund valdes till mötessekreterare.
● Val av justerare
Linnea Bjäräng valdes till justerare.
2. Check in

● Namn, termin och favoritfrukost
Samtliga mötesdeltagare deltog under övningen.
3. Presentation av nya ordförande Agnes Westerberg
● Kort om Agnes visioner för utskottet:
Nöjesutskottet syftar till att få fler studenter att integrera med varandra, såväl inom som
mellan terminerna. Önskning att stärka utskottets gemenskap.
● Presentation av vice ordförande Tove Zetterlund
Tove kommer att fungera som en stödfunktion till Agnes och tillsammans ska de leda
Nöjesutskottet.
4. Formalia
● Trello
Nya utskottsmedlemmar blir introducerade och inbjudna till Trello.
● Facebook grupp för engagerade medlemmmar
Nya utskottsmedlemmar blir inbjudna i facebookgruppen.
● Information om Spexgruppen
Agnes och Louice lämnar information om gruppen och dess funktion.
● Google Calender
Agnes informerar kort om kalendern som används för SthlmUp.
5. Efterfråga formella roller

● Ordförande för Spexgruppen
Gruppen är i uppbyggnadsfasen och syftar till att hålla i underhållningen under event. Hör av
er till Ulrika och Sofie i termin 2.
● Projektgrupper
Hanna Malm, Amanda Franzon, Daniel Viklund och Jessica Kvint bildar projektgrupp för
Sommarfesten 2018.
6. Louice informerar om insparken
● Efterlysa engagerade:
Möte den 17 maj för att styra upp projektgrupper, finns event sedan tidigare att kolla på.
Faddrar, första dagen etc. Såpabandy - kan det vara något att styra upp?
7. Information om kommande event
● Kick-off
Kommer att ske hemma hos Agnes den 27 april. Det kommer att bjudas på mat,
teambuildingaktiviteter (kahoot, bästa eventet etc). och eventuellt utgång efteråt. Agnes och
Louice har förberett handlingslista och aktiviteter.
- Ansvarig för rekvisita, 1 person: Tove tar på sig ansvaret.
- Handling, 2 personer: Daniel och Hanna tar på sig ansvaret.
- På plats innan, 2 personer: Tove och Jessica tar på sig ansvaret.
● Sommarfest
Bojan preliminärt bokat den 2 juni. Projektgrupp: Hanna, Amanda, Daniel, Jessica. F12
efteråt? Isåfall onsdag. Projektgruppen diskuterar vidare vid nästa möte.
● Samarbete med KTH:
Ser över gemensam sittning med flygsektionen i oktober. Se vad de har för rutiner och haka
på. Agnes har kontakt med KTH och är med i den framtida projektgruppen.
8. Diskussion kring utskottet
● Utskottets styrkor och svagheter
Svaghet och styrka är att det är så himla öppet, finns ingen kontinuitet.
Möten faller lite mellan stolarna, händer så mycket på facebook så är lätt att missa. Ska vi gå
ut i klasserna och presentera mötestider? Viktigt att förklara att det är öppet, man får göra hur
lite eller mycket man vill. En annan svaghet är att många är med och engagerar sig under ett
event och sen slutar engagera sig i utskottet.
● Attrahera och bjuda in AKBA-studenter
Linnea ska försöka få tag på deras programsamordnare, har hon ej tid kommer Agnes att
avlasta henne med detta. Tanken är att gå ut i klasserna med information om SthlmUp.
9. Övriga frågor/punkter
- Daniel har kontakter på Partyland, Göterborg och Haninge, som eventuellt kan erbjuda oss
bra priser för framtida event.

- Lukas jobbar på bio, kan fixa popcornsäckar, biolokal etc. Lukas ska återkomma med priser
och mer information om olika möjligheter.
10. Nästa möte med Nöjesutskottet
● Gärna eftermiddag, avvaktar med att sätta datum pga projektgrupps-möten och
insparksmöte, förslagsvis i början av nästa termin. Agnes och Tove kommer att
diskutera vidare.

