Närvarande: Jonna Carlsson, Sofia Öberg, Simon Lavén, Moa Österberg, Ida Nilsson, Saara
Ronkainen och Jessika Krepper

Styrelsemöte 180110
1. Mötets öppnande
2. Justerare av mötesprotokoll
Idrottsansvarig Ida Nilsson
3. Ordförande
—> Sjuksköterskeexamen fredagen den 19/1
- Insläpp för anhöriga från kl 11.30, ceremonin börjar kl 12.00
- Ordförande frågar Café Gläntan om lån av diskmaskin
- Inköp av cirka 34 ciderflaskor, pappersgodis, tavelramar x 4 för diplom och cirka 30
champagneglas
- Anordna diplom till tidigare styrelsemedlemmar
- Ordförande kontaktar vaktmästeriet angående bord för minglet
- Styrelsen hjälper till att anordna inför minglet
- Ordförande förbereder tal
—> Nollning VT-18 den 22/1
—> Matematikbinnalen
- Funktionärsmöte 17/1 där vi får reda på vilken station vi blir tilldelade
- CURA’s styrelse hjälper till den 25/1
4. Vice Ordförande
5. Ekonomi
—> CURA är skuldfria
—> Totala vinsten för NewBody 5614 :—> Fadderanmälan givit cirka 12000 :—> Totalt 26000 :- på CURA’s konto
—> Ekonomiansvarig för CURA kontaktat ekonomiansvarig i BAMSE angående tacksittningen
6. Sexmästeri
—> Vårbal preliminärt 9/6. Information till studentmailen skall skicka
—> Dunderkravallen den 10/3.
- En stor ovvefest då alla föreningar är inbjudna, hålls på Kårhuset
- Möjligtvis ha CURA’s ovvesittning innan
7. PR/IT
—> Mer marknadsföring om styrelsen framförallt nu inför nya terminen och stormötet
—> Förslag om rabatt till varje evenemang CURA är bjudna till för styrelsemedlemmar
8. Idrott och hälsa
—> Om eventuell turnering eller dylikt kan idrottslärare boka idrottshall, där vi även får
använda material

- Idrottsansvarig mailat välkomstcentret angående ytterligare tider för idrott
- Kontaktat Hovfjället angående skidresa, Idrottsansvarig skall ringa igen angående förslag om
gruppriser för bland annat liftkort
9. Utbildning
—> Utbildningsutskottsmöte torsdagen den 18/1 kl 16.00
- Sal skall bokas av utbildningsansvarig
—> Utbildningsansvarig skall på utbildningsträff den 5/2
10. Övriga frågor
—> Vårdförbundet vill anordna möte under våren för studenter i termin 4 och termin 5
—> Preliminärt datum för stormöte den 26/2 kl 17.00
11. Nästa styrelsemöte
—> 180131
12. Mötets avslutande

