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Namn

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

Email

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

Preliminärer
Mötets öppnande

Ordförande Eri Erlandsson förklarar mötet öppnat 12:09.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

Val av justeringsman

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

Adjungeringar

Inga

Utvärdering
Mindre spelträ

Sju personer dök upp på den lilla spelträen som ordnades i ve kan.
Eri s DH o h DM stod på freeplay samt FOCs NF. Evenemanget var
helt gratis för besökarna o h uppskattat av dem som deltog.
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Vi diskuterade vad som gi k bra o h dåligt under o h inför halmersmästerskapen i ipper. Det framkom att PR var lite sent uppsatt på sina håll,
i vissa fall endast två dagar innan tävlingen. Detta gällde bland annat
banderollen, men det är bra att vi faktiskt har en nu. Vi pratade om
andra sätt att nå ut till vår målgrupp. Bland annat diskuterade vi att
sätta upp as her på engelska, för att även lo ka utbytesstudenter samt
att göra reklam på någon hemsida eller dylikt. Dessutom konstaterade
vi att det inte dök upp någon deltagare från vare sig elektro, maskin
eller industriell ekonomi.
Andra synpunkter var att det kanske hade varit snyggare med ett
komplett spels hema innan tävlingen. När det gäller den ständigt så
omdiskuterade CFS-korven enades vi om att den nog kunde ha stått
lite synligare till o h att vi nästa år ska minska lite på mängden.

Arrangemang
Mindre spelträ

Det föreslogs att vi skulle arrangera en mindre spelträ/tentaykt under tentave kan. Torbjörn menade att han i alla fall ville plugga o h
tillslut enades mötet om att det inte skulle bli någon trä.

Cortegen

Någon klä kte en ide om att ha ett arr på ipperspelen Liseberg bidrar
med under ortegen. Vi ska kolla upp om det går att annordna en
tävling eller dylikt.

Nästa läsperiod (LP4)

Vi bestämde oss för att ipperträen i LP4 ska arrangeras i form av
ippergolf. Pre is som i golf går detta ut på att spelaren ska gå runt
en bana på så få slag, dvs bollar, som möjligt. Varje hål består av en
eller era utmaningar en deltagare ska klara av på ett ipper. Detta
kan till exempel vara att starta gold rush på WW. Mötet spånade
snabbt ihop era förlag på olika hål. Bland annat goldmine (WW),
hilltop (NF), trainwre ks (TAF) o h 4 way ombo (TAF). Fler hål ska
planeras under nästkommande möte.
Preliminärt datum för ipperträen sattes till tisdag LV 3. Banjo klä ker även den geniala tanken att vi inte ska ytta runt ipperna, utan
pre is som i riktig golf istället gå runt mellan dem. Torbjörn ska kolla
upp fokusbokningar o h Eri prata med I o h E.
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Aspning

Eventuella aspaktiviteter togs upp. Dessa inkluderade en förfest till årsmötet,
vilket kan generera vildaspar, o h en studieresa till Alingsås. Alingsås ide'en
ska utforskas vidare. Förhoppningsvis kan vi åka dit i samband med en av
månatliga tävlingarna.
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Övriga frågor
Flipperinköp

Tydligen ska en man vid namn Christian (alias INK) beställa hem ett
stort parti ipperspel där man till ett hyfsat rimligt pris kan köpa sig
in.

Kvitton

Kassören vill samla in kvitton så snart som möjligt.

Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas måndag LV1 09/03/16.
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Mötets avslutande

Mötet avslutades 13:15.

Sekreterare Torbjörn Wästerlid
Ordförande Eri Erlandsson
Justeringsman Jon-Henrik Svonni
Justeringsman Alvar Palm
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