TraditionsMEsterIT
Protokoll från nämndmöte 2008.01.30
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1.1

Formalia
Mötets öppnande

TraditionsMästare Simon Öhman förklarade mötet öppnat klockan 17:15.

1.2

Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Simon Öhman.

1.3

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Joel Nilsson.

1.4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Carl Landberg och Wilhelm Svenselius.

1.5

Närvarande

Totalt 10 röstberättigade medlemmar närvarande vid mötets öppnande:
Patrik Cederlöf, Wilhelm Svenselius, Pauline Gustbee, Michael Almér, Tommy Månström, Isak Färnlycke, Erik Rålenius, Carl Landberg, Niklas Söderlund
Totalt 8 icke röstberättigade medlemmar (prao) var närvarande vid mötets öppnande:
Ludwig Östlund, Dino Strömberg, Adam Eriksson, Erik Lundberg, Per Modin, Henrik
Olsson, Donny Fransson, Ann-Sofi Åhn

1.6

Adjungeringar

Följande 2 personer adjungerades
Niklas Wahlén, David Ersson

med

1

närvarorätt

och

yttranderätt:

1.7

Mötets utlysande

Nämndmötet fann att mötet var behörigt utlyst.

1.8

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan några ändringar.

1.9

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
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2.1

Stadgarna
Ändring av stadgarna

Anna Berglund anlände till mötet.
Följande ändringar föreslogs till styrelsens förslag på stadgar (v. 1.4.4.):
Tillägg till §2.2.2 ’Styrelsen fattar beslut om vilka marskalkar som skall betraktas som
inaktiva’
Tillägg till §2.2.1 ’Den som innehar en styrelsepost är undantagen från kravet på att
arbeta på pubar eller fester’
Tillägg till §2.2.1 ’Vid behov kan styrelsen genom beslut höja lägstanivån på antalet
fester eller pubar per marskalk och verksamhetshalvår’
Tillägg till §2.2.2 ’Inaktiv marskalk får inte deltaga i marskalksittningar som representant för TraditionsMEsterIT’
Ändring av §2.3.2 ’Inval av prao sker minst en gång per verksamhetshalvår’ ändras
till ’Inval av prao sker i början av varje verksamhetshalvår’
Alla under mötet föreslagna tillägg och ändringar röstades igenom.
Stadgarna röstades igenom med de antagna tilläggen och ändringarna.

2.2

Korrektion av eventuella stavfel och formatering av stadgarna

Styrelsen ålades att granska stadgarna och rätta till eventuella stavfel och justera formatering.
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3
3.1

Våren 08
OvveGasque

Kommer hållas den 23 februari, från kl. 18:00.
Isak Färnlycke lämnade mötet.

3.2

TentaGasque

Är planerad som försittning till tentapubrundan i period 3.

3.3

Marskalksittning

Kommer hållas den 5 april, från kl. 18:00.
Nämndmötet beslutade efter votering att temat skall vara ’Heaven & Hell’.

3.4

Övriga aktiviteter

Styrelsen informerade om att de skall försöka genomföra gemensamma pubrundor, grillningar och bastukvällar under vårterminen.
Henrik Olsson lämnade mötet.
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Grafisk profil

Dino Strömberg (JunkPrao) informerade om att han arbetar på en grafisk profil.

5

Marskalsmärke

Nämndmötet beslutade genom votering att JunkPrao skall designa ett Marskalksmärke
samt medaljer som skall delas ut vid förtjänst.

6

Tröjor

Nämndmötet fann det vara en utmärkt idé att ordna arbetskläder samt privata kläder
för TraditionsMEsterIT:s medlemmar.
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7

Alkoholtillståndet

TraditionsMästare Simon Öhman informerade om att vi måste sköta alkoholtillståndet
och att åtgärder kommer vidtas vid misskötsel.
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8.1

Övriga frågor
Sköldpadda

Nämndmötet beslutade att TraditionsMEsterIT inte skall ta hand om en sköldpadda som
behövde omplaceras.
Styrelsen ålades att utreda hurvida det är lagligt eller ej att ha djur på ett serveringsställe.

8.2

LAN

Dain Nilsson anlände till mötet.
TraditionsMEsterIT kommer att anordna ett LAN den 15 - 17 februari i Elysium.

8.3

ICT Contact

ICT Contact vill ha aktivitet på kvällen under Valborgspubrundan. Ingen närvarande
serveringsansvarig var dock villig att arbeta denna kväll. Michael Almér skall informera
ICT Contact om detta.
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Mötets avslutande

Simon Öhman avslutar mötet.
.........................................................................................
Simon Öhman - Mötesordförande
.........................................................................................
Joel Nilsson - Mötessekreterare
.........................................................................................
Carl Landberg - Justerare
.........................................................................................
Wilhelm Svenselius - Justerare
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