Möte Nöjesutskottet
Datum 21 November 2019
Förslag för Dagordning
Tid: Torsdagen den 21 November 2019, 16:15-17:15
Plats: Konferensrummet, Bojan
Närvarande:
Sanna Austrell, T1
Paulina Bolt, T1
Josefine Löfgren, T1
Sissi Lindqvist, T1
Viktoria Orsèn, T3
Jessica Drugge, T3
Robin Wiksander, T1
Emma Green, T1
Elicia Egarp, T4
Izabelle Brohed, T1
Karin Murray, T3

1. Mötets öppnande kl: 16:10
- Val av ordförande för mötet: Sanna Austrell
- Val av sekreterare för mötet: Jessica Drugge
2. Godkännande av dagordning
- godkänd
3. Check in, namn, termin.
- Vad ska ni göra för kul på julledigheten?
4. Information
- Ny ordförande för nöjesutskottet
- Sanna berättar lite kring hennes “resa” till ordförandeposten
5. Halloween
- Halloweenfesten ägde rum den 1/11 och det närvarande ca 56 personer. För att
budget skulle nås så behövde 52p personer närvara, vilket betyder att vi gick
plus. Problem som vi stötte på var att färre personer än vad som förväntades
komma närvarande, vilket betydde att vi var tvungna att korrigera budgeten.

-

-

Till nästa gång så bör halloweenfesten hållas en vecka innan, alternativt efter
halloween, då det upplevdes att personer inte kunde komma med anledning att
de hade andra fester att gå på.
Tydligare prioriteringslista över vad som faktiskt behöver göras innan och
under dagen.
Hade kanske varit bra att starta festen tidigare än 21:30

6. Julsittning
- Julsittning, info.
- Inlett samarbete med Södertörn, de har nu blivit en del av
projektgruppen.
- Lokal är fortfarande JF, kollar dock efter andra
- Event släpps 22/11, biljetterna släpps 25/11
- Kontakt med catering, dock inget bokat (Julbuffé)
- Budgeten är lite av ett problem då lokalen och SA är så dyrt
- Bojan är prelbokad 6/12
- Kolla med Bojan hur länge dom ska vara på bojan den 13/12
- Eventuellt eftersläpp, dubbelkolla dock hur det blir med ordningsvakt
iom eftersläpp
- Just nu ligger priset på 280kr
7. Åreresan
- Åreresan, inf
- Sj bokat
- 48 plaster, alla bokade (T1, T2)
- Biljetter som måste betalas (11st)
- Mössor beställda
- Inga tröjor kommer att köpas in
- Mössor kommer att samlas in, för att spara in pengar
8. Ytterligare event under terminen
Finns det intresse för event i början av December? ex. Julfika
9. Tankeverkstad
- Hur får vi fler engagerade?
- Hur får vi fler att komma på våra event?
- Bjuda in två personer i föreningen, en som gått på alla utskottsevent och en
som inte gått på nått. För att diskutera vilka event som uppskattas och inte.
- Att någon från föreningen kommer på någon obligatorisk föreläsning/sem i
början på alla terminer och gå igenom vad som kommer under terminen.
- Kan klassrepresentanterna hjälpa till och marknadsföra
- Börja skicka mejl om föreningen/event

-

-

Klassrepresentant (föreningsrepresentant), som kan komma ut till terminerna
och prata om event
Ha kommande event mer tydligt på hemsidan
Fadderskapets påverkan på ens val att engagera sig verkar ändå positivt så
satsa på att “utbilda” faddrarna i hur de ska hjälpa “fadderbarnen” att ta
kontakt med personer inom föreningen’
Mindre event ofta (gratis?) och sen slå på stort en eller två gånger per termin
Mer exklusiva event, idrottsevent, filmkväll etc.
Samarbeten med andra föreningar
Omröstningar på tex facebook för att medlemmar som inte vill “engagera” sig
ska ha det lätt att lämna sin åsikt

10. Övriga frågor eller inflikningar
- Göra en marknadsföringsansvarig inom nöjesutskottet?
11. Nästa möte
- December
12. Mötets avslutande
- 17:21

