Styrelsemöte Nordpol
29/3-12
s. 210
Kl. 12.15

Närvarande: Johanna Ask, ordförande
Erik Johansson
Linn Bonna
Pontus Holmlund
Emelie Björn
Christoffer Eliasson
Fredrik Mörtberg

Wilmer Prentius, kassör
Melika Svedjedal
Anna Lundgren, sekreterare
Pontus Neander
Aida Mehrazin
Erik Hauer

Formalia:
2:1 Mötets öppnande
2:2 Val av mötesordförande:
Johanna Ask väljs till mötesordförande.
2:3 Val av mötessekreterare:
Anna Lundgren väljs till mötessekreterare.
2:4 Val av justerare för protokoll:
Linn Bonna väljs till justerare.
2:5 Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkännes i befintligt skick.
2:6 Föregående protokoll:
Anna Lundgren läser upp föregående protokoll.
Meddelande:
2:7 Ordförande informerar:
- Johanna har mailat SSR men inte fått svar ännu. Mailet gällde att bjuda in
dom till ett styrelsemöte för att få höra mer om deras tankar kring ett
samarbete mellan Nordpol och SSR.
- Studentföreningen från Vasa har svarat på Johannas mail där dom beskriver
lite mer ingående av vad samarbetet skulle kunna innebära. Vi skulle
exempelvis kunna åka dit och få en rundtur i Vasa, sittningsmiddag, följa på
föreläsningar och få se lite vad studentlivet i Vasa innebär. Dom föreslog
även en videokonferens.
- Johanna har fått ett mail angående en mottagnings-utbildning som polisen
och röda korset skulle hålla i samt bjuda på middag. Den skulle hållas den
12, 18 och 19 April 2012.
2:8 Kassören informerar:
- Wilmer har fått deklarationen för 2011 som han skulle ta tag i.

-

Han har även fått en räkning från Corona på 22000kr för en julsittning. Han
visste inte om vi hade fått in några pengar för den julsittningen heller men
skulle prata med f.d. kassör Sara Williams.
- Wilmer ska även uppdatera föreningsregistret.
2:9 Sekreteraren informerar:
- Anna tipsar om att nominera en lärare till US Pedagog & Studievägledarpris
2012. Senaste datum för inlämning av nomineringar 30 Mars 2012 på mailen
: Utbildning@umeastudentkar.se
2:10 Styrelsemedlemmar informerar:
Pontus Neander framför ett förslag från några medlemmar om att köpa in
Ketchup, salt och peppar till Pol.kand-rummet nere i källaren. Återkommer till
det på beslut- och diskussionspunkter.
2:11 Frågestund
Besluts- och diskussionspunkter:
2:12 Väskprojekt
Styrelsen har försökt kolla upp intresset på väskorna genom Facebook-grupper
och genom att höra runt med folk i klasserna. Vi känner att vi inte riktigt fått en
uppfattning om hur många som var intresserade så vi ska höra runt lite till. Erik
Johansson ska höra med Umeå studentkår hur andra föreningar gått tillväga när
dom har startat upp ett väskprojekt. Anna Lundgren och Johanna Ask ska kolla
gamla protokoll och papper i Nordpol-skåpen angående väskprojektet 2008 efter
information.
2:13 Studentförening Politiva – diskussion om vänskapsprojekt
Vi känner oss fortfarande lite osäkra men vi bestämmer oss för att lämna ”öppna
dörrar” och att tacka ja till en videokonferens så får vi se vart detta leder.
2:14 Information från programkommittémötet 21/3
Erik Hauer berättar att kursen Utredningsmetodik nu är borttagen. Istället heter
det Statistik A1 och innebär ungefär samma sak som f.d. kursen
utredningsmetodik. Det har även kommit till en kurs som heter något i stil med
”Offentlig förvaltning i praktik och teori”, som bara går att välja under
vårterminerna vilket innebär att man bara kommer kunna gå den under sin
termin fyra.
Programkommittén har även beslutat att i år satsa på reklam på google för
programmet inför hösten.
2:15 Hemsidan
Vi diskuterade vad hemsidan ska innehålla och kom fram till:
- Styrelsemöte-kallelse
- Styrelsemöte-protokollen
- Uppdatera styrelsemedlemmarna och med bild
- Lägga ut bilder på Nordpols aktiviteter
- Pontus Neander har en kompis som erbjöd sig att skriva inlägg kring
världspolitiska händelser
2:16 Övriga punkter
- Vi valde Christoffer Eliasson som Samsek-representant.
2:17 Nästa möte

Erik Wedrén, ordförande för Samvetet, hade pratat med Johanna Ask om
pengar som Nordpol och Samvetet inte hämtat ut, vilket Erik Wedrén hade
hört talas om på förra Samsek-mötet. Erik Johansson kollar upp.

Nästa möte onsdagen den 11/4 12.15. Johanna Ask bokar sal.
2:18 Avslutande av möte

Johanna Ask, ordförande

Anna Lundgren, sekreterare

Linn Bonna, justerare

