Möte Nöjesutskottet
Datum 5/2
Förslag för Dagordning
Tid: 15:15
Plats:Konferensrummet, Bojan
Närvarande: Sanna Austrell, Priya Kaur, Izabella Zulfiyeva
1. Mötets öppnande kl: 15.18
- Val av ordförande för mötet: Sanna Austrell
- Val av sekreterare för mötet: Priya Kaur
2. Check in, namn, termin, mående?
Sanna, termin 2, lite stressad men bra
Priya, termin 3, vill bli frisk men glad
Izabella, termin 1, glad för att hon kom
3. Information
- Vem är nöjesutskottets ordförande Sanna?
- Vad gör man i nöjesutskottet och hur kan man engagera sig?
Nöjesutskottet går ut på att vi ska planera och genomföra event samt engagera medlemmar.
4. Projekt 1
- Julsittningen.
Vänskapssittning med Södertörn. Om vi ska planera event med en annan studentföreningen är
det bra att de är med från början, så att det blir bra fördelningen i arbetsuppgifterna. Svårt att
komma in mitt i en process. Tydligt definierade roller i en projektgrupp/ följa de nuvarande
rollerna bättre.
5. Projekt 2
- Åre resan.
Har inte haft möte med Jessica än angående resan.
6. Projekt 3
- Tentafirande, vad vill vi hitta på?
19/2, gå till en annan studentpub än Bojan eventuellt en annan bar. Naturvetenskaperna,
gröna villan? Ha tentafirande dagen efter, pga alla studentpubar är öppna då.
- Förslag, gå till annan studentpub, gå till en bar, vara på bojan?
- Någon som vill vara med och styra upp?

Sanna, Priya & Izabella fixar.
7. Projekt 4
- KTH- sittning
- Projektgrupp är satt
Nästa möte är satt 27/2.
8. Kommande event
- Sommarfest
Fira att terminen är slut. Fixa en projektgrupp vid nästa utskottsmöte.
9. Övriga frågor eller inflikningar
10. Tankeverkstad
- Vilka event tror du att medlemmar skulle uppskatta?
Tentapub/firande, pub crawl? Sittningar brukar generellt uppskattas. Mer party helt enkelt.
- Vad skulle få dig att söka till styrelsen?
Uppmuntran och konstant upprepning om att man lär sig hantera sin roll, man växer i
samband med rollen. Istället för att man ska kunna allt sedan innan.
11. Nästa möte
- Mars
12. Mötets avslutande 16.12

