Möte Nöjesutskottet
6 Februari 2019
Förslag för Dagordning
Tid: Onsdagen den 6 Februari 2019, 11:00-12:00
Plats: Konferensrummet, Bojan
Närvarande:
Karin Murray T2
Jessica Drugge T2
Laura Sanchez T2
Juliette Consani T1
Priya Kaur T1
Fredrik Aldén T1
Patrik Millestu T6
Christoffer Ebenholtz T4
Jenna Adamsdotter T4
1. Mötets öppnande kl: 11:02
- Val av ordförande för mötet: Karin Murray
- Val av sekreterare för mötet: Jessica Drugge
- Val av justerare: Laura Sanchez
2. Godkännande av dagordning
- Ja!
3. Check in, namn, termin och vad ni ser mest fram emot för den här terminen
4. Information
- Städdag på Bojan
- Nu på söndag 10/2 kl 11
- Hela huset
- Några frivilliga? Inga av de närvarande...
- Ny vice ordförande sökes
- Jenna och Priya stannar och pratar med Karin.
5. Åreresan
- Recap, hur har det gått?
- Projektgruppens kommentar: De gick bra, gick som.
- Övriga kommentarer: Kul att få följa med, kul med mössor!

-

Att tänka på till nästkommande större event/resor: Att se till att alla i
projektgruppen verkligen känner att de vill ha ansvar på riktigt genom
hela genomförandet. Se över struktur och storlek på projektgrupper.

6. KTH-sittning
- Datum flyttat till 1:a mars
- Status:
- Projektgrupp: Karin, Amelie, Viktoria
- Det går bra framåt, det kommer finnas 90 platser totalt, 45 PAO och 45
KTH.
- Efterfrågar hjälp under den kvällen
- Matlagning= Jessica, Patrik, Rebecka
- Städning= Jenna, kanske Priya,
7. Europaresan
- Info
- Omröstning: Ska Europaresan vara under våren eller under hösten?
- Enighet att hösten är bäst
- Diskussion ang hur vi ska kunna involvera T1’or men det beslutas att
resan ska planeras innan sommaren så de som börjar T1 får helt enkelt
vänta ett år.
- Planen nu ser ut som att resan kommer att ske efter första tentan på
höstterminen för att den inte ska krocka med insparken. mitten på
oktober.
- Tillsätt projektgrupp
- Eventuellt Fredrik, annars ingen av de närvarande, Juliette
8. Sommarfest 24 Maj
- Vad vill vi genomföra? Fest? Sittning?
- En fråga som kommer upp är hur vi ska engagera folk att gå?
- Beslutas att det ska vara en mer informell fest som inte är så uppstyrd.
- Utomhus i bojans trädgård med grillning var ett förslag.
- Projektgrupp
- Jessica, Vicky, Karin, Priya
9. Ytterligare event under terminen
- Vill någon i Nöjes anordna annat event under terminen i mindre skala? Ett
enkelt event som föreslogs på föregående möte.
- Karaoke
- Laura kollar om det finns nått passande ställe
- Bowling
- Fester

-

Minigolf (Klubb 12 har studentpriser mån-tor, de har även lite aktivitetsrum)
- Laura kollar
Pubrunda
Tentafirande
Bojanevent
Biljard
Bio/filmkväll (Abonnera en mindre salong och ha en för oss själva)
- Laura Kollar om det går att abonnera
Campa
Förfest innan vidare till annan klubb

10. Övriga frågor eller inflikningar
- Någon i T1 hade nämnt att det hade vart kul att ha en maskerad.
- Laura poängterar att det borde komma ett “schema” för eventuella event som
kommer att komma under terminen så att alla (även T1) vet vad som kommer
att hända och vilka projektgrupper som behövs.
- Gör ett fastnålat inlägg i båda sthlmUP profilerna på FB, förslag att
lägga upp ett inlägg per termin efter styrelsemötet och uppdatera nålen
under terminens gång.
11. Nästa möte
- Början av Mars
12. Mötets avslutande
- 11:53
13. Justerare
- Laura Sanchez

