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CABLE CONNECTORS SPELSALLSKAP

Styrelsemöte 2016-03-13
Sekreterare: Mathias Hoppe
Justerare: Adam Sandvik

§1

Deltagande

Adam Sandvik, Gustav Arvidsson, Mathias Hoppe, Johannes Kannas, Daniel Blomdahl,
Felix Brunnegård.

§2

Mötet öppnas

§3

Dagordning bestäms

§4

Vilka elskåp och ekonomi för dessa som finns

Gustav och Adam får förtroende att kolla på kostnader för att bygga elskåp, gärna i
samarbete med Bogal om möjligt.

§5

Oliver Moesbys UF-företag vill sälja T-shirts på CHÄGG

På grund av den begränsade platsen i Byahallen finns det inte möjlighet att låta dem
vara med och sälja sina T-shirtar på CHÄGG. Det skulle också bli svårt att motivera att
inte släppa in andra UF-företag eller liknande. Eventuellt kan det finnas möjlighet för
exponering av UF-företag vid framtida event.

§6

Få AT att göra ett riktigt reportage

Daniel kontaktar AT. Värt att ta kontakt med Urban Kärvling.

§7

Dagordning för planeringsmötet

Adam fixar en ”dagordning” för det kommande planeringsmötet 23/3. Kommer handla
mest om att förmedla information till Crew.

§8

Planering av när dagordning för det extra årsmötet ska bestämmas (samt när officiell inbjudan ska skickas)

Daniel, Johannes och Mathias kollar på dagordning för årsmötet samt en strukturering
av den efterföljande utvärderingsmötet som kommer hållas i samband med årsmötet.
Dagordning för årsmötet måste tillgodogöras föreningens medlemmar absolut senast 6:e
april.
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§9

Festivallledning till hösten

Festivalledningen bör utökas från två till tre medlemmar. Innevarande festivalledning
lägger fram förslag på nästa festivalledning inför nästa styrelsemöte.

§10

Slogans till förening (framförallt roll-up)

§11

Kontroll av ansvarsområden

Styrelsen kontrollerar det dokument över ansvarsområden som festivalledningen satt ihop.
Efter små justeringar godkännes det.

§12

Innebörden av orangea T-shirtar?

Styrelsen beslutar att orangea T-shirtar ska signalera kunskap om eventet. Man ska kunna
fråga vem som helst med en orange T-shirt och få svar på sina frågor. Exempel på Crew
med orangea T-shirtar:
• Alla områdesansvariga
• Chiosk-Crew
• Säkerhets-Crew
Exempel på Crew med svarta T-shirtar:
• Bygg-Crew
• Kommentatorer

§13

Snacka om Vårgårda-mässan

En mässgrupp tillsätts. Gruppen får ansvar för att planera CCSS/Countryhacks representation på Vårgårda-mässan. Från styrelsen väljs Danial, Felix och Mathias. Även Anders
och Maja ska tillfrågas om de är intresserade av att hjälpa till.

§14

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte kommer hållas den 10:e april kl 19:00 via Teamspeak. På mötet ska
följande punkter behandlas:
• Festivalledning ska väljas
• Tillsättning av visions-grupp (föreslagna medlemmar i nuläget är Tobias)
• Daniel, Johannes och Mathias presenterar hur utvärderingsdelen av årsmötet är
tänkt att gå till.
• Vårgårda-mässan, djupare snack
• Hur kan vi ragga fler att engagera sig/ta ansvar?
Ytterliga punkter kommer läggas till senast vid mötets öppnande.
Cable Connectors Spelsällskap

Sida 2 / 2

