1. Mötetöppnas Möte öppnas 1738
2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande, sekreterare och justerare
Ordf: Lovisa
Sekretare: Willim
Justerare: Malin

4. Föregående protokoll
i.

Justerat och läggs till handlingarna

ii.

Gick smidigt att köra advanced kurs genom Smögen, kommer nog göra det igen

iii.

"Under utfärden till standflickorna brände vi nästan ner köket" - Filip

5. Ekonomin
i.

Inte hänt så mycket

5.1 Ny kassör
i.

Lovisa ska maila ut om att det fortfarande behövs

6. Utfärder
i.

Kommer inte bli en dyr utfärd till sommaren

ii.

Malin har pratat med Anderas från dykmässan om en Estlandresa nästa sommar

7. Fikor och övrig PR.
i.

Filip tog en fika

ii.

Daniel lägger in i kalendern vem som har fika

iii.

Martin är inte med i driven, willim löser

7.1 Fikor
Diskuteras ifall vi ska ha en sommaravslutning med grillning allternativt en dagsutfärd

Aviskelse: Hur stavas skår??
Kör sista fikan den 23:de, lovisa mailar ut
Ifall någon vill ha med nått i sommarutskicket säg till Lovisa

7.2 Mottagningen
Inte hört något från mottagningskommitéer, kanske dags att sparka på dem
Willim & Nugget fixar en lista på mottagningskommitéer

7.3 Utbildning för kåren
David har fått fråga från kåren ifall han kan hålla utbildningen v33
Han kan tänka sig att göra det så länge som han får sällskap

8. Lokalen.
8.1 Kompressorn
Linus och Willim, har kollat på transport av kompressorn, det är dyrt
Förslag:
Skicka den till Stockholm och serva, när den fungerar igen Sälja den vi har, alternativ att försöka
arrangera ett byte 2 (vår nya och gamla) för 1 ny
Linus ska kolla om Conny vill köpa vår kompressor i utbyte mot något annat

8.1.1 Kylning
Två alternativ:
* Vattenkylning
* AC

Handlingsplan
- För tillfället kommer vi koppla in den gamla kompressorn igen
- Kalla till en kompressor diskussion att diskutera hur vi ska lösa det
Datum: 23:de
Tid: 16 >

Lovisa kallar till detta
Ger mötet frihet att komma fram till en lösning
- Avaktar med att skicka iväg kompressorn förens mötet

8.2 Städning av lokalen
i.

Malin kallar till en grill + städkväll

9. Kurser
i.

David kommer troligtvis hålla HLR för kåren under v33

ii.

Blir kanske en *-kurs till hösten

iii.

Filip undrar om **-kurs till hösten

10. Övriga frågor
10.1 Loppis
i.

Lovisa kollar med Niclas om status på Posseidon

10.2 tivioli
i.

Lovisa ska kolla vem som skulle kolla med Försvarsmarkten

ii.

Irina ska önska plats på teknologgården under tivioli samt boka poolen

12. Nästa möte
5/6, kl 17:30

13. Mötet avslutas
KL 1836

