Protokoll styrelsemöte
Deltaparken
080825 12:00
Närvarande:

Funktion

Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Kassör
Ordförande

1
•
•
•
•
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•

•

Namn

Torbjörn Wästerlid
Alvar Palm
Jon-Henrik Svonni
Tobias Svensson
Eri Erlandsson

Email

wasterlistudent. halmers.se
a_palmhotmail. om
jonhenristudent. halmers.se
dj.bissegmail. om
erlandssstudent. halmers.se

Preliminärer
Mötets öppnande

Ordförande Eri Erlandsson förklarar mötet öppnat 12:10.
Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.
Val av justeringsman

Jon-Henrik Svonni o h Alvar Palm väljs till justeringsman.
Adjungeringar

Inga

Styrelsens arbete
Sverok

Eftersom vi numer är medlemmar o h har skaat ett bankkonto på
Swedbank återstår nu endast att ansöka om verksamhetsbidrag.
Hemsida

Vi har skaat ett hemsideutrymme. Vi diskuterade för o h na kdelar
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med ett forum på sidan. Ena sidan ansåg att forumet på West Coast
Pinball skulle duga gott medan den andra var av åsikten att det skulle
vara bra med ett litet forum på vår egen sida, där i kemedlemmar o h
dylikt kan ställa enkla frågor lätt o h smidigt. Vi bestämde oss for
att fråga om vi kunde få koden till Christian Bala s tävlingshemsida
Bala s Pinball Party o h anpassa den något efter våra egna behov.

•

Logotyp
Anders Lorentzen har ännu inte gjort så my ket på logotypen men har
lovat att han ska xa allt (vektorgrak et ).

•

Kårmedlemskap
Än är vi fortfarande lite för färska för att få bli kårförening.

3
•

Arrangemang
Nollningen
Vi diskuterade eventuell närvaro på diverse nollningsårrangemang,i syfte
att sprida ordet om ipper för de nyantagna. Vi beslutade oss för att
försöka närvara vid Nollkampen, Nollhäfvet o h eventuellt FestUs nollkalas.

•

Chalmers ippersällskap
Vi behöver xa mer infrasturktur inom föreningen, såsom hemsida,lokaler
osv, innan vi är i stånd att hålla något

halmersmästerskap i ipper.

Vi diskuterade att skjuta på mästerskapet till LP2 eller 3.

•

Flipperträ
Vi bestämde oss för att kolla upp om tis/ons LP1 LV4 skulle kunna
tänkas vara bra datum för läsårets första ipperträ. Torbjörn ska kolla
med DP om Fo us är ledigt.

4

Övriga fragor

På data kommer antagligen Adam's o h LoTR att introdu eras som nya
ipper.
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Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas 12:00 måndag 01/09.
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Mötets avslutande

Mötet avslutades 13:00.

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ordförande Eri

Erlandsson

Justeringsman Jon-Henrik Svonni

Justeringsman Alvar Palm
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