Möte Nöjesutskottet
3 Mars 2019
Förslag för Dagordning
Tid: Måndagen den 3 Mars 2019, 12:00-13:00
Plats: Kårsalen (nedre plan), Studenthuset
Närvarande:
- Karin Murray T2
- Jessica Drugge T2
- Daniel Viklund T3
- Jenna Adamsdotter T4
- Daniel Ghazi T2
- Amelie Bergstrand T2
- Julia Rosén T4
- Viktoria Orsén T2
- Patrik Millestu T6
- Tilda Avesson MT2
- Christofer Ebenholtz T4
- Linnea Bjäräng T4
- Marina Hedberg T5
- Laura Sanchez T2
- Nathalia Grenda T2
- Julia Rosario T2
- Anna Tara Persson T2
1. Mötets öppnande kl:
- Val av ordförande för mötet: Karin Murray
- Val av sekreterare för mötet: Jessica Drugge
- Val av justerare: Viktoria Orsén
2. Godkännande av dagordning
- Ja
3. Check in, namn, termin och din favoritdrink
4. Information
- Ny vice ordförande: Jessica Drugge
- Nya ekonomi rutiner, beskrivning finns på trello (utlägg till medlemmar)
- Alkohol under event (Alkohol i slutet sällskap), stockholm stads regler
- Julia kommenterar att man kan sälja med inköpspris + pant?

-

-

-

Detta bör undersökas… kommer fram till att det som betalats
på systemet är det det priset som skas tas vid försäljning.
Ny rutin: implementera dokument i drive för alla projekt där tankar och info
kan skrivas utan att bombardera gruppchattar. Vicky informerar.
- Linnea kommenterar att detta kanske bör ske på trello
- Julia kommenterar att det kan va upp till varje projektgrupp om man
vill använda trello eller driven
- Tilda kommenterar att det dock borde finnas någon typ av rutin att
använda trello för att alla kommande projektgrupper ska ha enkelt att
hitta historiken utan att behöva leta på flera ställen
- Marina kommenterar att man kan använda något som heter slak för
gruppkonversationer som också går att koppla till trello
- Kommer fram till att projektgruppen får välja mellan trello eller drive
men att om man använder drive så ska man länka till de dokumenten
på trello.
Trello - har alla tillgång?

5. Projekt: Genomgång av KTH-sittningen
- Hur gick det?
- Positiva kommentarer från projektgruppen och det verkade uppskattat
från fysikernas sida också. Dock kommenterades att det blev väldigt
mycket KTH’s rutiner och traditioner och att vi bara fick hänga med.
Om projektet görs igen bör man vara inte mer på för att få till Sthlmups
rutiner under projektering och under själva sittningen.
- En bra grej till nästa gång att kanske inte ha KTH’s lokaler utan att
vara någonstans som är mer “neutral mark”.
- Lite mer uppstyrt så att inte maten blir kall och att det blir kaos i baren.
Mer planering behövs om det görs igen.
- Prioriteringslista och KONTRAKT över ansvar och uppdelning
- Tydligare planering över facebookinlägg och upplägg under kvällen,
be om hjälp av PRMU ang marknadsföringsstrategier.
- Mer öppen kommunikation och gemensamma anteckningar mellan
sthlmup och kth under projekteringen
- Vi i sthlmup “borde” införa egna traditioner under sittningar osv
- Patrik kommenterade att man kan använda sig av insparkerna
för att implementera nya traditioner
- Tilda kommenterade att sittningar på fredagar borde läggas senare
(framåt 19-19:30) pga folk kanske jobbar.
- Ny tradition/göra det flera gånger för SthlmUP? (med teknisk fysik)
- Omröstning: Enighet JA
6. Projekt: Sommarfesten

-

Projektgrupp satt på förra mötet: Jessica Drugge, Priya Kaur, Viktoria Orsén
och Karin Murray.
24/5 - Bojan är bokat
Grillfest (Bojan har en grill, då kan vi vara utomhus)

7. Projekt: Europaresan
- Tillsätta projektgrupp, minst 4 personer
- Önskemål för destinationer:
- Ha ett möte med de som visar intresse vad det innebär att sitta i en
projektgrupp
- Intresserade hittills: Anna Tara persson, Julia Rosario, Natalia
Grenda, Laura Sanchez, Juliette Consani, Daniel Viklund
8. Projekt: Minievent
- Laura informerar
- Stockholm 12, Minigolf: Rekommenderar är att komma en tidig
vardagseftermiddag.
Pris: de sa inget om pris
- Stockholm 12, Karaoke: största rum tar upp till 24 pers. Fler än 20
personer skulle vi kunna boka det stora rummet + två små som tar upp
till 12 per/litet rum.
Pris: de sa inget om pris
- Odenplan karaoke:
Stort rum med egen bartender, man kan vara upp till 40-45 personer.
Pris: 1950 kr/h ( minst två timmar)
- Vicky har en kompis kan hen hjälpa?
- SF: skickat två mejl till deras möte och event avdelning. Inget svar
ännu, återkommer.
- Lukas har jobbat där hör med honom ang kontakter
- Vad vill vi genomföra först?
- Helst kareoke eller Bio först och minigolf sen när det börjar bli
varmare ute
- Hur ofta ska dessa läggas, förslagsvis 1 gång i månaden?
- Alla håller med om att var 4-6’e vecka
- Nya ideer förutom nedan?
- Pubrunda
- Tentafirande
- Bojanevent
- Biljard
- Campa
- Förfest innan vidare till annan klubb
- Bowling

-

Fester
Badminton: Tilda tar på sig att kolla upp
Boule: Amelie
Laserdome/ paintball: Danne V?
Spinning: Julia

9. PAO-pub
- Jennas förslag: något SthlmUP ska försöka införa?
- Tänker vi bojan eller ute på nån pub?
- Julia kommenterar att inte ens bojan utnyttjas av sthlmupare så det blir
tråkigt att anordna sammarbeten och så dyker ingen upp
- Linnea menar att vi bara kan ge en heads up till en bar i tentaperioder
och göra ett event och så får folk komma om de vill
- Tilda hänger på linneas ide och menar att tentapubarna är bra att läggas
efter arbetsrättstentan och ekonomitentan
- Julia kommenterar att vi kan ha en pub fredag 22 mars för det är
många tentor då, SF har tentapub på bojan den dagen från kl 19
“Sthlmup takeover på bojan”
- Kolla med bojan om man kan droppa in redan kanske vid kl 18
eftersom folk inte skriver sin tenta hela vägen till 19
- Kolla med SF om man kan ha beerpongturnering kanske från
18 för dem som är tidiga
- Vem skulle vilja hjälpa till att undersöka?
10. Årsmöte
- 25 Mars
- Det bjuds på pizza!
11. PVD
- Man kan vara med under dagen även om man inte är med på bussen.
- Intresse för Gasquen mailas till naringsliv@sthlmup.se
12. Övriga frågor eller inflikningar
- Julia kommentarer om vi kanske ska införa en sportgrupp
- Ha små mål som att springa tough viking tillsammans och nmöla
sthlmup lag
- Ingen struktur utan man lägger upp små event och de som vill komma
kan komma
- Kan man använda bojan för att lägga packning på om man ska tex
springa i anslutning till skolan
13. Nästa möte

-

Efter årsmötet, datum kommer senare

14. Mötets avslutande
- 13:19
15. Justerare underskrift
- Viktoria Orsén Datum: 4/3 klockan: 13.23.

