CCSS

Styrelsemöte
2016-04-10

CABLE CONNECTORS SPELSALLSKAP

Styrelsemöte 2016-04-10
Sekreterare: Mathias Hoppe

§1

Deltagande

Anders Johansson, Adam Sandvik, Alexander Jamot, Daniel Blomdahl, Gustav Arvidsson,
Mathias Hoppe, Johannes Kannas, Mikael Björnsson.

§2

Bestäm festivalledning till hösten 2016

Beslut i denna fråga skjuts upp till nästa styrelsemöte. Styrelsemötet bör hållas en tid
innan den 3:e maj, den dag då Daniel ska träffa Patrik Ekelund för att diskutera hallhyra
med mera på Tånga. Förslag:
• Alexander Jamot
• Felix Brunnegård (ej kontrollerad)
• Johannes Kannas (som rådgivare)
• Daniel Blomdahl (om det verkligen behövs)
• Mathias Hoppe
• (Eventuellt kan ytterligare personer läggas till)

§3

Tillsätt visionsgrupp

Visionsgruppens uppdrag skall vara att ta fram organisatoriska samt idéologiska riktlinjer
för Countryhack/CCSS. Visionsgruppen kommer arbeta som ett utskott som presenterar
förslag till styrelsen. Visionsgruppen ska t.ex.
• Formulera visionerande ledord som föreningen bör sträva efter
• Formulera konkreta drömmar och mål, tänka kring organisationsstruktur
• Tänka på hur organisationen tar emot nya idéer och förslag
• Ta fram riktlinjer för hur nya CREW introduceras, tar fram mål på hur CREW kan
växa
• osv. osv.
Tanken är att visionsgruppen skall bestå av ca 5 medlemmar från CREW. Målet är också
att en eller flera utomstående parter skall vara med under delar av arbetet. Hampus
Haga kommer kontaktas om detta. Tanken är att visionsgruppen ska få stöttning från
personer med god erfarenhet från närings-/föreningslivet med fokus på utmaningar för
organisationen. Förslag på medlemmar:
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• Daniel (sammankallande)
• Anders Johansson
• Johannes Kannas (ej kontrollerad)
• + Ytterligare personer

§4

Tankar om årsmötet

På mötet på onsdag kommer först årsmötet genomföras, varefter en utvärdering kommer
hållas i anslutning till årsmötet där olika förberedda frågor gås igenom. Slutligen tillåts
alla fritt visionera kring Countryhacks framtid. Johannes, Mathias och Daniel är ansvariga
för struktur och upplägg kring kvällen. De tar även fram upplägg på hur utvärderingen
kommer se ut.
Ett mer utförligt utvärderingsmöte för ansvariga på CHÄGG kommer, vid behov,
hållas den 18 april (plats eller metod är ej bestämt). Mötet kommer bara genomföras
om ansvariga känner att det finns ett kvarstående behov att utvärdera mer efter det
utvärderingsmöte som hålls onsdagen den 13 april. Styrelsen beslutar tillsammans med
ansvariga om detta eventuella möte.

§5

Vårgårda-mässan

Allmän info om upplägget gås igenom.

§6

Hur kan vi få fler att engegera sig och ta ansvar?
• Våga släppa ansvar och våga låta saker gå fel.
• Aktivt fråga personer om att ta ansvar för konkreta saker
• Lägg tid på att stötta/ge kunskap/nycklar, det är mest långsiktigt hållbart

§7

Övrigt
• Lärande: Daniel lyfter tanken om lärande som tidigare kommit upp och varit en
idé från andra. Styrelsen tar ställning till om ”lärande” kan vara ett begrepp och
en funktion som Countryhack vill innehålla. Detta skulle i så fall innebära att en
ny grupp med fokus på lärande under CH sätts samman. Denna grupp skulle då
planera och strukturera upp t.ex. workshops/föreläsningar under eventen. Daniel
föreslår sig själv som sammankallande och frågar då styrelsen om detta inslag är
något som får vara med på Countryhack. Styrelsen godkänner detta initiativ, Daniel blir sammankallande för den grupp som kommer skapas. Styrelsen ger området
relativt fria tyglar att jobba med ”lärandet” under kommande event. Föreningens
grundinställning KBK tillämpas.

§8

Nästa styrelsemtöte

Nästa styrelsemöte kommer hållas den 24:e april kl 20:00 via Teamspeak. Syftet med
mötet är att välja en festivalledning för höstens event.
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