Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-04-05

Mötesprotokoll styrelsemöte 2018-05-03
Närvarande: Gustaf Aronsson, Joanna Hellström, Levi Hielle (t.o.m. 11§ ),
Edward Sigfridsson, Joel Sjölander.
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnas.

§2

Val av
a) Ordförande
Mötet väljer Gustaf Aronsson som mötesordförande.
b) Sekreterare
Mötet väljer Joanna Hellström som mötessekreterare.
c) Justerare tillika tidshållare
Mötet väljer Edward Sigfridsson som mötets justerare tillika
tidshållare.

§3

Adjungeringar
Max Rune, Axel Stjärnkvist och Linus Trygg adjungeras till mötet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med uppskjutandet av punkten §8 Möte med
Lindvalls kaffe till nästkommande möte

§5

Tidigare protokoll
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Föregående mötesprotokoll läses igenom.
§6

Uppföljning av förra styrelsemötet

Dokument och policier: Alla dokument och policier har gjorts
tillgängliga i en gemensam mapp på våra datorer. De gamla versionen
som satt uppe är nu uppdaterade.
Merchandise: Har börjat delas ut och säljas.
Plattformar: Oscar gjorde ett inlägg om Acast i sändargruppen som
efterfrågat
§7

Meddelanden
Alla ombeds ge en nulägesrapport - v ad har jag gjort på sistone, vad
kommer jag göra framöver, vad behöver jag hjälp med?
a) Stationschef
Oscar är frånvarande men meddelar att Svenska Downföreningen ska
spela in en podcast hos oss från 14 maj. Vi har mycket uthyrningar,
även i sommar. Vid en eventuell vakantsättning av stationschefsposten
skulle vi behöva någon som ansvarar för detta.
Gatear kommer att installeras.
Oscar är ledig Kristi Himmelsfärd den 10 maj, samt eftermiddagen
dagen innan.
Vi har tillstånd från Ekonomikum och Akademiska hus, samt har ansökt
om tillstånd för att hålla Sommaren är live. Oscar kommer själv inte att
närvara, men har ålagt huvudansvar och säkerhetsansvar på Joanna
och Gustaf.
b) Ordförande
Affisch till medlemsmötet är klar, kallelse har skickats ut i tid och
mötespresidium är ordnat.
c) Programchef
Programmet Uxala kommer att sluta sändas, deadlinen för
reportagetävlingen har skjutits på till den 18 maj.
d) Ekonomichef
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Är i kontakt med revisorn angående bokföringen
e) Sekreterare
Julia är frånvarande men meddelar att alla 35 cirklar är anmälda. Alla
cirkelledare har fått information via mejl om hur de ska göra. Hon
inväntar även svar från Folkuniversitetet gällande en detalj för
utvärderingen av cirklarna. Den 21 och 23 maj kommer Julia assistera
de som behöver hjälp med rapportering av cirklar.
f) Reklamchef
Vakant
g) Marknadschef
Mötet med Lindvalls har skjutits upp och Moa jobbar nu mest med
marknadsföring inför sommaren är live.
h) Rekryteringschef
Karin är frånvarande och har ingenting att meddela utöver att det
fortfarande är en tuff period för henne just nu.
i) Musikchef
Urbanklubben på Gotlands gick jättebra, det var mycket folk som kom,
sammanlagt 320 unika besökare. Det var även kö utanför. Gotlands är
glada och imponerade och är positiva till att ha klubb där i framtiden.
Urban ska ha en Livemix när det närmar sig slutet på terminen, närmre
bestämt torsdagen den 24/5. Gäster ska komma och spela skivor. Det
ska va ett öppet event där folk kan lyssna och umgås.
Ska eventuellt ha en ny Urbanklubb på Vdala, det blir förmodligen i
början av juni.
j) Teknikchef
Har inget att meddela
k) Utbildningsansvarig
Erik är ej närvarande och har inget att meddela
l) Socialansvarig
Fest på lördag. Folk får gärna komma och hjälpa till att fixa
Datum för vårfesten är annonserat i ett event (den 25 maj), mer
information kommer nästa vecka. Det kommer att bli knytkalas och
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Oscar och Linus ska kolla med intendenten om det är okej att vi sitter
ute.
m) Dator- och streamingansvarig
Patrik är ej närvarande och har inget att meddela
n) Webbansvarig
Försöker fixa spelaren på hemsidan så att den hänger med när man
klickar runt.
o) Nyhetsansvarig
Nyheterna har bevakat kårvalet. Nu blickar de framåt mot maj och
tänker fortsätta bevaka kårens fortsatta arbete.
p)Programrådet
Det blir ingen sommarsändning då intresset i programrådet är lågt för
att driva projektet. I framtiden bör man ha en medansvarig som inte är
programchef.
q) VOS
Har ej något att meddela.
§8

Diskussion: Medlemsmöte 17e maj
På mötet kommer punkten “Information från Styrelsen” stå på
dagordningen. Vad behöver vi ta upp där som viktig information:
Gustaf: Soundcloud och avtalsdiskussionen bör sammanfattas och
presenteras med tydliga riktlinjer för hur man ska arbeta
fortsättningsvis. De uppdaterade styrdokumenten kan även
presenteras där. Hur vi förhåller oss till den nya
dataskyddsförordningen GDPR bör även gås igenom.
Linus: Ur rent demokratisk synpunkt, men även med tanke på
informationen som går ut bör vi vara extra noga med att få folk att
komma dit.
Joanna: Detta är även viktigt med tanke på val till viktiga poster
Linus: Vi kan göra detta med hjälp av posters, samt genom att prata
med folk ansikte mot ansikte.
Gustaf: Redaktörer kan uppmuntra, folk får gärna uppmuntra sin
medsändare och Oscar ska uppmana alla han ser.
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Det mesta är annars klart inför mötet. Joanna, Linus och Annie arbetar
med verksamhetsberättelsen. Alla möteshandlingar kommer även dyka
upp på en och samma plats på hemsidan. Gustaf kommer att skapa ett
event senare under kvällen och även om man inte kan komma får man
gärna man attenda eventet. Om man vill inkomma med beslutspunkt
ska man göra det senast en vecka innan, torsdag den 10 maj.
§9

Beslut: Nyttjanderättsavtal för inhysta föreningar
För att reglera samvaron mellan våra grannföreningar i källaren ska vi
upprätta avtal med dem. Gustaf har tagit med sig punkterna från förra
mötet och inkorporerat dessa i det nyttjanderättsavtal som vi har med
Ekonomikum.
De ändringar som gjorts är i layouten, för att underlätta översikten.
Gällande beskrivningen av “övriga tjänster” väljer vi att låta den stå kvar
då vi inte är säkra på vad som specificeras.
Under paragraf §3 Avtalets upphörande har Gustaf lagt till 3 punkter.
Under paragraf §4 har punkt 3. tillagts. Dessa ändringar finns i en
bilaga till detta mötesprotokoll.
Linus: Användning av gemensamma ytor såsom konferensrum och kök
bör också finnas reglerade
Joanna: Då bör även våra lokaler inkluderas, då vi inte är skyddade så
heller
Levi: I värsta fall kan vi alltid använda kontraktet som hävstång
Linus: Lägga till en punkt om Ersättningsskyldighet: “Om nyttjaren
genom oaktsamhet eller illvilja orsakar skada på upplåtarens egendom
blir denne ersättningsskyldig för skadan som orsakats”. Själva
formuleringen kommer Gustaf att justera i efterhand.

Styrelsen beslutar att godta avtalet med tillägget om
ersättningsskyldighet och ger Ordförande Gustaf Aronsson mandat att
ta fram en juridiskt godtagbar formulering.
§10

Diskussion: Behandling av personuppgifter (GDPR)
Gustaf har sett över vilka personuppgifter vi har som förening för att vi
ska följa den nya lagen. Dokumentet reglerar hur vi behandlar uppgifter,
vem som har tillgång till dem och vem som ansvarar för dem.
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I medlemskontraktet bör vi lägga till att våra medlemmar lämnar
samtycke. Gällande ifyllande av “Kön” i medlemskontraktet bör vi även
specificera att det är MUCF som kräver detta. Vi kommer även
specifica att uppgifterna finns hos tredje part (Googles arbetsverktyg:
Gmail, Google Drive) för styrelsens användande. I praktiken gäller inget
samtycke=inget medlemskap.
Rutiner för radering av mejl och personuppgifter kommer att träda i
kraft vid lagändringen.
Gustaf kommer att gå igenom punkter såsom anställning och process
för radering av personuppgifter med Oscar.
Linus: Föreslår att vi börjar föra statistik över antal medlemmar samt
könsfördelning för att kunna ha denna tillgänglig vid jubileer.
§11

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§12

Nästa möte
Tisdagen den 15/5 17.15

§13

Mötets avslutande
Mötet avslutas.

_______________________
Mötesordförande
Gustaf Aronsson

_______________________
Mötessekreterare
Joanna Hellström

______________________
Protokolljusterare
Edward Sigfridsson

