Protokoll för SHS-möte 2021-07-24, SHS-lokalen
Närvarande: Ambjörn Schiemann, Daniel Johansson, Ronja Nyman, Martin Axelsson, Robin
Hellgren, Tobias Hjärpe
Frånvarande: Helen Svensson
Frånvarande men meddelat:

§1:

Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:25

§2:

Val av mötesordförande
Martin A valdes till mötesordförande.

§3:

Val av mötessekreterare
Daniel J valdes till mötessekreterare.

§4:

Val av justerare
Tobias H och Ronja N valdes till justerare.

§5:

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet godkändes.

§6:

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§7:

Ekonomi
Kontobalans
Vi har i dagsläget 225 069,93 kr på kontot och 17 576,32 kr på kortet.

Aktiva medlemmar
Vi har 805 st aktiva medlemmar, varav 10 st är nya sedan förra mötet.

Swedbank
Styrelsen ska rösta om att Martin A och Ambjörn S ska få behörigheter till våran bank och våra resuser.
Styrelsen beslutar att följande person/personer får:
•

föreningen enligt Swedbanks Fullmakt Ideell förening som fullmaktshavare gemensamt (två
i föreningen)

•

Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening

•

gentemot Swedbank samt Fullmakt Ideell Förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare gemensamt

•

Företräda enligt ovan gemensamt i föreningen

Ambjörn Tore Schiemann - YYMMDD-XXXX
Dennis Martin Axelsson - YYMMDD-XXXX
•

Styrelsen beslutar att följande personer ska vara gemensamma företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank.

Ambjörn Tore Schiemann - YYMMDD-XXXX
Martin Axelsson- YYMMDD-XXXX
Styrelsen röstade enhälligt för och ingen röstade emot.

§8: Ordförande
Sköcraft
Kontraktet har inte skrivits på. Vi i styrelsen är delade om hur detta problem ska lösas. Förslaget är
att ta tillbaka kontraktet med SKILLS och skapa en dialog med projektgruppen sköcraft om/när dem
har bryttis sig fria från SKILLS. SHS kommer erbjuda ett tidspan fram till 7 Augusti för att åtgärda
problemet. Antal 4 röstade för och antal 0 röstade emot. Martin och Robin väljer att inte rösta på
grund av jäv.

Intro
Ordförande har pratat med introgeneralen och fått information om föreningens placering på området
samt utseendet på introhäfte.
Postnord
Ordförande har haft dialog med Postnord angående återkommande problem angående bland annat
felskickade fakturor. Anmälningar sker nuvida till ordförande som tar ärendet vidare.
Rekrytering
Ronja föreslår att annonsering för rekrytering av nya styrelsemedlemmar sker med afficer i/vid
NSA-labbet och spelutvecklarna. Vidare diskution skedde angående rekrytering av nya styrelsemedlemmar.

§9: Ansvarsområden
Nätadmin har fört dokumentation, inventering och kontaktat med mera.se angående märken.
Sysadmin har inget att rapportera.
Markanadsförande behöver lämna positionen och bör ersättas.

§10: Extra
Daniel J städar kontoret och Martin A städar källarlokalen

§10: Nästa möte
Nästa möte planneras den 13:e April kl 18:00

§11: Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 19:03

___________________________
Sekreterare, Daniel Johansson
___________________________
Justerare, Ronja Nyman

___________________________
Justerare, Tobias Hjärpe

