AGENDA
Board meeting 5
Lund, 2017-10-23
Tim Djärf,Chair of the Board 17/18

Agenda Board meeting 5, 17/18
Time:
Location:
§

Thursday 2nd of November 2017 at 17.15
234, Kårhuset
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9
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CDMO
Summons
Choice of meeting secretary
Minutes reviewers
Co-option
Agenda
Time for adjustment of the protocol
Previous protocols
Messages
Notice of additional questions
Reports
A Sabatical officiers and committees
B Economy
C Working Groups
12
President decision regarding election process
13
Motion regarding bank access
14
Report regarding sales during Las Gegas
Motion regarding money for ”thanks activity” for Las
15
Gegas 2017’s workers
Ratification, elected people for the Activity committee
16
Ratification, Per Capsulam regarding motion for budget for Winter
17
board meeting
18
Additional questions
19
Beslutsuppföljning
20
CDMC

Decision
Decision
Decision
Decision
Decision
Decision
Decision
Decision
Information
Decision
Information
Information
Information
Information
Decision
Information
Decision

Com

Enclosure

X
X

X
1, 2

X
X
X
X

3
4
5
6
7

Decision
Decision

8
9, 10

Discussion
Decision
Decision

11

Sincerely

TIM DJÄRF
Chair of the Board 17/18
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PROPOSED DECISIONS AND
COMMENTS

Lund, 23 October 2017
Tim Djärf, Chair of the board

S5 17/17

§3

Selection of meeting secretary
The Chair proposes to choose Agnes Sörliden for meeting secretary.

§4

Selection of board member for verification
The Chair proposes to choose My Reimer to verify the meeting protocol.

§7

Date for completion of protocol
The protocol is suggested to be completed no later than the 16th of November.

§11.A No written report has been received
§11.B

The information is regarded as confidential and will be available during the meeting.

§11.C No written report has been received
§13

The information is regarded as confidential and will be available during the meeting.

In service of the Board,

Tim Djärf
Chair of the board 17/18

Proposed decisions and comments
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RAPPORT
Rapport om försäljning av
bryggeriprodukter under Las Gegas
Kårhuset Lund, 2017-10-19
Lovisa Majtorp, Aktivitetssamordnare

Rapport om försäljning av bryggeriprodukter
under Las Gegas
1.

Indening
I samband med utskottsrapporten för Las Gegas upptäcktes det i resultatrapporten
att intäkten för försäljning av bryggeriprodukter under eventet var låg (<25 %) i
jämförelse med kostnaden av samma produkter. Skillnaden motsvarade endast 4,7 %
vinst. För att hitta felet gjordes analys av faktureringsunderlaget från spritförrådet,
försäljningsrapporten från iZettle samt resultatrapporten för eventet.

2. Metod
Antalet ut-och inskrivna ölflaskor kontrollräknades i faktureringsunderlaget. Värdet
av mängden förbrukade produkter räknades ut och de uppskattade intäkterna
räknades ut genom att multiplicera med 1.25.
Därefter kontrollerades försäljningspriserna som använts under eventet genom att
jämföra med Teknologkåren vid LTHs standardpriser som är beräknade genom
[inköpspris på produkt]*1.25.
Antalet sålda produkter enligt iZettle jämfördes med förbrukad mängd enligt
faktureringsunderlaget. Inkomsterna enligt iZettle jämfördes med de uppskattade
intäkterna.
Slutligen jämfördes de totala intäkterna enligt iZettle med resultatrapporten.

3. Resultat
Nedan visas följande resultat som uppstått efter att metoden nämnd ovan tillämpats.
För att se slutsatser se punkt 4.
3.1 Underlaget för ut- och inskrivna produkter stämde överens med
faktureringsunderlaget  i huvudsak. Det skiljde sig åt på tre produkter:
Tabell 1: Visar produkterna där antal flaskor in-ut inte stämde överens med faktureringsunderlaget.

När

Produkt

Diff

Eftersläpp, lördag

NC 100W IPA

-1

Eftersläpp, lördag

NC Amber Ale

13

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

 (7)

RAPPORT
Rapport om försäljning av
bryggeriprodukter under Las Gegas
Kårhuset Lund, 2017-10-19
Lovisa Majtorp, Aktivitetssamordnare

Sittning, lördag

Mangofeber DIPA

8

Kommentar till NC 100W IPA:
Skillnaden mellan flaskor ut- och in var -1, det skulle alltså betyda att det skrevs ut 0
flaskor och att det ställdes in 1. Enligt iZettle såldes det under eftersläppet 12 flaskor
av denna sort.
Kommentar till NC Amber Ale:
Denna produkt missades att faktureras för.
Kommentar till Mangofeber DIPA:
Denna produkt har blivit felaktigt fakturerad för då 8 flaskor av denna sort varit
ifylld av i standardmallen som används för fakturering. Dessa har sedan kopierats
över till faktureringsunderlaget för Las Gegas av misstag.
3.2 Vid kontroll av försäljningspriserna under eventet fanns att alla priser var
korrekta, alltså [inköpspris]*1.25, och avrundade uppåt till närmaste femtal.
Ex: En produkt som efter 25 % påslag kostade t.ex. 23 kr har avrundats till 25 kr.
En produkt som efter 25 % påslag kostade t.ex. 29 kr har avrundats till 30 kr.
Dock fanns det att försäljningspriset för en produkt, Brooklyn lager, inte var korrekt.
Den aktuella produkten såldes under lördagens sittning och istället för 30 kr/st
såldes den för 25 kr/st. Två flaskor såldes dock för korrekt pris. Produkten såldes
däremot  för korrekt belopp både under fredagens- och lördagens eftersläpp.
3.3 Därefter jämfördes antalet flaskor ut- och in med antalet sålda produkter enligt
iZettle. Se nedan:
Tabell 2: Visar differensen mellan antalet sålda produkter enligt iZettle och vad som skrivits ut respektive in
ur spritförrådet till fredagens eftersläpp

Antal
ut-in

Stämde med
faktureringsunderlaget

Totalt enligt
iZettle

Diff

Brooklyn EIPA

19 st

Ja

21st

−2

Brooklyn Lager (fat)

2 st

Ja

91 glas

59 glas

FINN Teknolager

72 st

Ja

78 st

−6 st

Guinness Extra Stout

14 st

Ja

13 st

1 st

Produkt
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RAPPORT
Rapport om försäljning av
bryggeriprodukter under Las Gegas
Kårhuset Lund, 2017-10-19
Lovisa Majtorp, Aktivitetssamordnare

Hoegaarden

24 st

Ja

25 st

−1 st

NC 100W

29 st

Ja

38 st

−9 st

NC Amber Ale

33 st

Ja

11 st

22 st

Kommentar till Brooklyn Lager (fat):
Ett fat innehåller 30 l öl. Ett glas beräknas rymma 0.4 l öl. Alltså går det 75 glas på 1
fat a´ 30 l.
Tabell 3: Visar differensen mellan antalet sålda produkter enligt iZettle och vad som skrivits ut respektive in
ur spritförrådet till lördagens sittning

Antal
ut-in

Stämde med
faktureringsunderlaget

Totalt enligt
iZettle

Diff

FINN Teknolager

8 st

Ja

7 st

1 st

Brooklyn Lager

65 st

Ja

65 st

0 st

Innis & Gunn

24 st

Ja

25 st

−1 st

Mangofeber DIPA

8 st

Nej

0 st

8 st

Produkt

Tabell 4: Visar differensen mellan antalet sålda produkter enligt iZettle och vad som skrivits ut respektive in
ur spritförrådet till lördagens eftersläpp

Antal
ut-in

Stämde med
faktureringsunderlaget

Totalt enligt
iZettle

Diff

Brooklyn EIPA

58 st

Ja

6 st

52 st

Brooklyn Lager (fat)

1 st

Ja

53 glas

22 glas

FINN Teknolager

69 st

Ja

50 st

19 st

Guinness Extra Stout

6 st

Ja

5 st

1 st

Hoegaarden

22 st

Ja

21 st

1 st

NC 100W

−1 st

Nej

12 st

−13 st

NC Amber Ale

13 st

Nej

11 st

2 st

Produkt
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RAPPORT
Rapport om försäljning av
bryggeriprodukter under Las Gegas
Kårhuset Lund, 2017-10-19
Lovisa Majtorp, Aktivitetssamordnare

3.4  Vid jämförelse av inkomsterna enligt iZettle och de uppskattade intäkterna uppkom
följande resultat:
Tabell 5: Visar skillnaden i uppskattad försäljningsintäkt och försäljningsintäkten enligt iZettle under
fredagens eftersläpp.

Produkt

Uppskattad
försäljningsintäkt

Försäljningsintäkt enligt
iZettle

Brooklyn EIPA

634,84 kr

735,00 kr

Brooklyn Lager (fat)

4 087,75 kr

2730,00 kr

FINN Teknolager

1 681,88 kr

2340,00 kr

Guinness Extra Stout

334,29 kr

325,00 kr

Hoegaarden

610,19 kr

750,00 kr

NC 100W

964,70 kr

1330,00 kr

NC Amber Ale

937,93 kr

330,00 kr

Totalt

9 251,56 kr

8 540,00 kr

Tabell 6: Visar skillnaden i uppskattad försäljningsintäkt och försäljningsintäkten enligt iZettle under
lördagens sittning.

Produkt

Uppskattad
försäljningsintäkt

Försäljningsintäkt enligt
iZettle

FINN Teknolager

186,88 kr

210,00 kr

Brooklyn Lager

1 832,19 kr

1635,00 kr

Innis & Gunn

519,00 kr

625,00 kr

Mangofeber DIPA

399,00 kr

0,00 kr

Totalt

2 937,06 kr

2 470,00 kr
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RAPPORT
Rapport om försäljning av
bryggeriprodukter under Las Gegas
Kårhuset Lund, 2017-10-19
Lovisa Majtorp, Aktivitetssamordnare

Tabell 7: Visar skillnaden i uppskattad försäljningsintäkt och försäljningsintäkten enligt iZettle under
lördagens eftersläpp.

Produkt

Uppskattad
försäljningsintäkt

Försäljningsintäkt enligt
iZettle

Brooklyn EIPA

1 937,93 kr

210,00 kr

Brooklyn Lager (fat)

2 043,88 kr

1590,00 kr

FINN Teknolager

1 424,93 kr

1250,00 kr

Guinness Extra Stout

143,26 kr

125,00 kr

Hoegaarden

559,34 kr

630,00 kr

NC 100W

0,00 kr

420,00 kr

NC Amber Ale

369,49 kr

330,00 kr

Totalt

6 478,81 kr

4 555,00 kr

3.5  Slutligen jämfördes iZettles totala intäkter med resultatrapporten:
Tabell 8: Visar skillnaden i totala intäkter enligt iZettle och resultatrapporten.

Total försäljningsintäkt enligt iZettle:

15 565,00 kr

Enligt resultatrapport:

15 348,01 kr

Total kostnad av produkter:

14 933,95 kr

Enligt resultatrapport:

14 655,66 kr

Differans

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Rapport om försäljning av
bryggeriprodukter under Las Gegas
Kårhuset Lund, 2017-10-19
Lovisa Majtorp, Aktivitetssamordnare

4. Diskussion
Som kan ses i punkt 3 ser många siffror konstiga ut. I stycke 3.1 är det inte troligt att
de ställde in en flaska av NC 100W IPA, utan ett troligare scenario är det skett en
felräkning av antalet flaskor som ställdes tillbaka in i spritförrådet. Att det missades
att faktureras för NC Amber Ale är förstått inte bra men något som orsakats av den
mänskliga faktorn. Samma sak gäller den felaktiga faktureringen för Mangofeber
DIPA.
I stycke 3.2 nämns att ölsorten Brooklyn Lager såldes under lördagens sittning för
25 kr/ st istället för 30 kr/ st. Detta finnes mycket överraskande då alla priser lades
in i iZettle vid samma tillfälle under torsdagen innan eventet och kontrollerades på
fredagen samma dag som Las Gegas skulle gå av stapeln. Något som också
förbryllar är det såldes 2 flaskor av denna sort under samma sittning för korrekt pris,
alltså 30 kr/ st. Vad som kan ha gått fel kvarstår som en oklarhet, självklart kan den
mänskliga faktorn vara en orsak.
I punkt 3.3 redovisas differensen mellan ut-och inskrivna flaskor med totalt antal
sålda flaskor av samma sort enligt iZettle. Som enkelt ses stämmer majoriteten av
siffrorna dåligt, vissa även mycket dåligt. Totalt knäcktes 3 fat, vilket motsvarar
3*75=225 glas öl. Dock såldes enbart 144 glas. Det är rimligt att anta att det
knäcktes två fat samtidigt, varav den ena inte sålde inte slut vilket förklarar det stora
svinnet. Övriga diffar antas bero på felinmatningar i iZettle under pågående
försäljning samt fel i beräkningen av flaskor som ställdes tillbaka in i spritförrådet.
Det bör nämnas att spritförrådet var i mycket oordnat skick efter Las Gegas-helgen
och därför är det sistnämnda troligt och föga förvånande. Det bör också nämnas att
när produkterna skrevs ut skrevs de ut i obrutna kartonger a´ 24 st flaskor i varje.
Att det skett felräkning av utskrivna produkter är därför inte något som anses vara
särskilt troligt.
Förlusterna i intäkter samt de stora diffarna i sålda produkter ger utslag och visas
tydligt i punkt 3.4 som behandlar skillnaderna i beräknade inkomster med de
faktiska. Som synes var alltså intäkterna längre än vad de borde ha varit, trots att alla
produkter bortsett från 1 sort (63 flaskor av totalt 532 sålda) såldes med korrekt pris
med korrekt procentpåslag.
Punkt 3.5 bekräftar att siffrorna (antal och pris) som togs från iZettle för att göra
beräkningarna i denna rapport stämmer överens med resultatrapporten, d.v.s de
produkter som i slutändan blev fakturerade för. Den mindre diffen som kan avläsas
har troligen sitt ursprung i att det skett kontantbetalning under eventet.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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RAPPORT
Rapport om försäljning av
bryggeriprodukter under Las Gegas
Kårhuset Lund, 2017-10-19
Lovisa Majtorp, Aktivitetssamordnare

5. Slutsats
Att vinsten inte blev större än 4,7 % vid försäljning av bryggeriprodukter beror
troligen på ärliga misstag och slarv. Det som kan göras så här i efterhand är att
korrigera felfaktureringarna för NC 100W IPA samt Mangofeber DIPA, resten
återstår tyvärr att lämna som det är. En åtgärd är även att se över rutinerna och
modernisera systemet för ut- och in-skrivning. Det bör nämnas att detta är under
utveckling. I framtiden kommer produkter ut- och in att blippas ut med en
streckkodsläsare vilket kan hjälpa till att motverka fel. Ännu en åtgärd är låta PPA:na
gå en uppdaterad utbildning för hantering av spritförrådet för att repetera hur
systemet fungerar samt säkerhetsställa att alla följer samma rutin. En sista åtgärd är
att inte ha kontanthantering under framtida event.

I Organets tjänst, dag som ovan

LOVISA MAJTORP

Aktivitetssamordnare 2017
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STYRELSEHANDLING
Motion angående pengar till jobbartack
för Las Gegas 2017
Kårhuset Lund, 2017-10-20
Ivar Vänglund, ekonomiansvarig Las Gegas

Motion angående pengar till jobbartack för
Las Gegas 2017
Eng: Motion regarding money for ”thanks activity” for Las
Gegas 2017’s workers
Bakgrund
5-6 maj i våras hölls första upplagan av Las Gegas på TLTH vilket blev väldigt lyckat tack
vare mycket slit av oss tio i projektgruppen samt assistans från Teknologkåren och alla
jobbare som på olika sätt hjälpte oss under de två dagarna. Vi vill nu göra slag i saken med
att tacka alla jobbare innan året tar slut men de ekonomiska förutsättningarna för detta tack
har varit en gråzon sen den ursprungliga motionen om Las Gegas lades fram för nästan ett år
sen.
I motionen som presenterades på S6 16/17 fanns ett preliminärt budgetförslag för hela
eventet 2017 där vi hade en budgetpost för funktionärstack för hela evenemanget. Denna
landade på 5000 kr och var ganska höftad då omfattningen av eventet bara var i
planeringsstadiet och antalet jobbare var ytterst osäkert. Efter att motionen godkänts så fick
vi input på budgeten från kårstyrelsen och denna modifierades senare framåt januari när
undertecknade diskuterade eventplaneringen mer i detalj med Aktivitetssamordnare Lovisa
Majtorp och dåvarande Generalsekreterare Agnes Sörliden.
Vid mötet om den ekonomiska planeringen fick vi mer input om en del standarder rörande
budgetering på kåren så som mängden arbetsglädje och mötesfika för varje funktionär, vilket
lades in i budgeten för oss tio i projektgruppen. Vi fick också rådet att inte ta med en tackfest
för jobbarna i budgeten då det blev klarlagt att ett tackevent inte skulle hinna hållas innan
verksamhetsårets slut och det vid det tillfället inte var säkert hur många jobbare som
behövdes eller kunde rekryteras. Rådet från Sörliden var istället att det skulle gå att lösa i höst
(nu) då vi skulle ha klarlagt hur många jobbare vi haft och framförallt har mer ledig tid.
Tackbudgetens storlek och budgetursprung har dock fortsatt vara i en gråzon fram tills nu
efter nollningen då vi försökt ta tag i våra funktionärstack. Men då budgetposten för
jobbartackfest försvann ur vår slutgiltiga budget och kårstyrelsen och generalsekreterare
skiftade efter sommaren så har den informationen till synes försvunnit och det har varit
stökigt att veta vad som gäller eller om pengar varit godkända sen starten. Efter ett kort
samtal med Majtorp tisdag 17 oktober fick vi klargjort att pengarna för tack till jobbarna
aldrig blivit formellt godkända och det istället borde göras genom en motion, denna.
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STYRELSEHANDLING
Motion angående pengar till jobbartack
för Las Gegas 2017
Kårhuset Lund, 2017-10-20
Ivar Vänglund, ekonomiansvarig Las Gegas

Förslag
Vi vill hålla ett tackevent för våra jobbare nu under den kommande månaden. Antalet
jobbare var 40 stycken, inkluderat de funktionärer från F-sektionens sexmästeri som höll en
sittning på lördagen, och vi tänker att 200 kr per jobbare blir rimligt sett till vad som
planeras. Vi har inte riktigt koll på hur det lämpligast godkänns budgetmässigt men vi antar
att det kan tas ur styrelsen disponibelt eller som något budgetavsteg för något av
kostnadsställena tillhörande Aktivitetsutskottet.
Vi yrkar därför på
att

äska 8000 kr ur styrelsen disponibelt (eller som budgetavsteg hos lämpligt
kostnadsställe inom Aktivitetsutskottet, KLU) för att anordna tackverksamhet
för jobbarna av Las Gegas 2017

I jobbarnas tjänst, dag som ovan

IVAR VÄNGLUND

PETTER KARLOW HERZOG

Yen & Tonic, Las Gegas 2017

Bosse, Las Gegas 2017
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FULLMÄKTIGE- /STYRELSEHANDLING
Stadfästande av val av
Aktivitetsutskottets funktionärer
Kårhuset Lund, 2017-10-03
Lovisa Majtorp,Aktivitetssamordnare ´17

Stadfästande av val av Aktivitetsutskottets
funktionärsposter
Förslag

Jag yrkar på/ I urge
att
stadfästa valet av följande personer till följande poster inom
Aktivitetsutskottet/ to validate the following volunteers within the Recreation Committee:
•

Nyårsbalen/ The New Years Ball:
o Balmästare/ Head of the New Years Ball: Martin Molin
o Baladept/ Member of the New Years Ball: Anna-Maria
Börjesdotter, Emilia Asplund, Fredric Andersson och Adla
Jebara.

•

Danskurserna / The Dance Courses:
o Dansmästare/ Head of the Dance Courses: Sofie Nilsson
o Dansadept/ Member of the Dance Courses: Sara Olsson, Axel
Syrén, Arvid Åkerblom, Elisabeth Persson, Klara Bengtsson,
Adrian Roth, Olof Olsson, Peter Seimar, Kent Brorsson, Josefin
Olsson.

•

Sångarstriden/ TLTH Song Contest:
o Sångarstridsgeneraler/ Member of TLTH Song Contest: Moa
Persson, Roman Lord, Mikaela Pettersson och Cecilia Nordenö.

•

F1-Röj:
o F1-Röjare/ Member of the F1-Röj: Ludvig Eriksson, Johanna
Bengtsson, Karl Eriksson och Adam Bäck Thorén

•

Proud Tech:
o Proud Techare/ Member of Proud Tech: Rebecca Ahrling och
Sebastian Pfaff

för återstoden av innevarande verksamhetsår 2017/ for the rest of year 2017.
I Teknologkårens tjänst, dag som ovan
LOVISA MAJTORP

Aktivitetssamordnare ’17
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EKONOMI
Budgetavsteg
Kårhuset Lund, 2017-10-02
Filippa Bengtsson, Ordförande BEST Lund

Motion om budgetavsteg för att anordna
Board Winter Meeting 2017
Bakgrund
Yrkan om att göra budget avsteg på 5500 kronor.
Total Budget 5500
Mat 3500
Arrangemang 2000
Boende 0 (hos ordförande Filippa)

Förklaring och motivering
BEST LUND ÄR UTÖVER DEL AV TEKNOLOGKÅREN ÄVEN EN DEL AV DEN STÖRRE
INTERNATIONELLA ORGANISATIONEN BEST. FYRA GÅNGER OM ÅRET HÅLLER DEN
INTERNATIONELLA STYRELSEN I BEST MÖTE ANORDNAT AV NÅGON AV DERAS
LOKALA GRUPPER. DÅ BEST LUND EJ HAR ANORDNAT NÅGOT LIKNANDE INTERNT
EVENT PÅ ÖVER 5 ÅR, ANSER VI NU ATT DET NU ÄR LÄGE ATT BJUDA IN DE
INTERNATIONELLA 7 STYRELSEMEDLEMMARNA ATT HÅLLA SITT VINTERMÖTE I
LUND!
MÖTET KOMMER ÄGA RUM 6-11/12, OCH DELTAGARNA KOMMER ATT FÅ SOVA
GRATIS HOS ORDFÖRANDE FÖR BEST LUND, FILIPPA, OCH ANVÄNDA GRUPPRUM
ELLER MÖTESRUM PÅ SKOLAN FÖR DERAS DAGLIGA MÖTEN. KVÄLLSAKTIVITETER
OCH MAT ARRANGERAS AV BEST LUNDS MEDLEMMAR, OCH DET ÄR DEN LILLA
KOSTNADEN FINNS. I JÄMFÖRELSE MED ANDRA INTERNA EVENT SOM SKULLE
KUNNAT ANORDNAS UNDER ÅRETS GÅNG FÖR INTERNATIONELLA BEST ÄR DETTA I
MED STOR MARGINAL BLAND DE BILLIGARE.
MED FÖRHOPPNINGAR ATT GÖRA VERKSAMHETEN BLOMMANDE IGEN,

FILIPPA BENGTSSON
ORDFÖRANDE BEST LUND 17/18

FILIPPA BENGTSSON
Ordförande BEST Lund 17/18
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande
Kårhuset Lund, 2017-10-21
Tim Djärf, Styrelseordförande

Stadfästande, per capsulam beslut gällande
motion för budget för Winter Board meeting
Bakgrund
BEST skickade inte en motion till S4, för att få et budgetavsteg till att anordna Winter board
meeting. BEST deltog inte under S4 och valde styrelsen att avslå motionen då det fanns
obesvarade frågor. Då styrelsen sedan fått svar på sina frågor via mail lyfte jag om vi kunde
ta ett per capsulam beslut. Detta gjordes, vilket kan ses i underlaget som är inklippt nedan.
Background
BEST sent in a motion for S4, to recieve a budget deviation to be able to organize the
Winter board meeting. BEST were not able to attend during S4 and the Board decided to
reject the decisions since there was unanswered questions. When the Board received answers
through e-mail I asked the board to take a per capsulam decision. All members of the board
then agreed, which can be seen below. The proposal is to ratify the decision that earlier was
taken by a per capsulam decision.

Förslag
Jag yrkar därför på
att

stadfästa beslutet gällande motion för budgetavsteg för Winter board meeting

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF
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STYRELSEHANDLING
Stadfästande
Kårhuset Lund, 2017-10-21
Tim Djärf, Styrelseordförande
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STYRELSEHANDLING
BESLUTSUPPFÖLJNING
Kårhuset Lund, 2017-09-29
Styrelsen

Beslutsuppföljning
Möte
S2 13/14
S3 13/14

Beslut
Civilingenjörsringen
Funktionärsregister

Uppdraget
Patrik Gustafsson
Patrik Gustafsson

Redovisas
S8 17/18
S5 17/18

S13 15/16

Uppföljning av internationaliseringsarbete

Patrik Gustafsson

S7 17/18

Se till att det är live och
används!
Mindre projekt

S13 15/16

Uppföljning av Utbildningsutskottets struktur

Tim Djärf

S7 17/18

Slutrapport

S6 16/17
S1 17/18
S1 17/18

Las Gegas
Inköp av iZettle
Revidering av utskotts-direktivet för ArmU

Lovisa Majtorp
Anders Nilsson
Jacob Tyrberg

S5 17/18
S5 17/18
S6 17/18

S1 17/18
S1 17/18
S2 17/18

Utredning av stödmedlemskap
Revidera krishanteringsplanen
Skriva guide till sous vide utrustning

Tim Djärf
Patrik Gustafsson
Emil Thorselius

S7 17/18
S10 17/18
S5 17/18

S2 17/18

Inköp av kassaskåp

Anders Nilsson

S5 17/18

S3 17/18

Beskrivning av fanborgens medalj

Patrik Gustafsson

S6 17/18

S3 17/18

Redovisning av äskning av pengar från
Lundakarnevalen

Anders Nilsson, David
Uhler Brand

S7 17/18

S3 17/18

Uppföljning av per capsulam beslut om
ekonom och kanslisttjänsten

Patrik Gustafsson

S7 17/18
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