Soc&koms vänner rf.
Styrelsen
Utdrag ut Protokoll 2/2009
Mötestid:
Mötesplats:
Närvarande:

5§

15.4.2009, kl. 17.15 –18.30
Soc&kom, Topeliusgatan 16
Sundberg, Jan, ordförande
Brettschneider, Gunvor
Kronman, Holger
Kyllönen, Rasmus
Lindholm, Jonas
Hägglund, Henrik, mötets sekreterare

Godkännande av nya medlemmar
Mötessekreteraren och skattmästaren presenterade förteckningar på personer
som anmält sig som medlemmar antingen genom att vara stiftande medlemmar
eller genom att registrera sig som medlemmar på föreningens hemsida.
Beslut: Styrelsen beslöt godkänna nya medlemmar i enlighet med bilagan.

6§

Föreningens hemsida
Styrelsen diskuterade föreningens hemsida och konstaterade att den i
huvudsak är ändamålsenlig och informativ. Vissa utvecklingsförslag
diskuterades dock.
Beslut: Styrelsen beslöt att sekreteraren lägger en förteckning över
styrelsemedlemmarna till hemsidan samt att korta referat av styrelsens beslut
införs efter varje styrelsemöte. Följande styrelsemöte läggs alltid till
kalendern.

7§

Verksamhet under våren
Föreningens huvudsakliga verksamhet under våren kommer att vara
deltagande i avskedsfesten 29.5.2009. Föreningen bidrar bl.a. med att stå till
tjänst med insamlingen av deltagaravgifter till föreningens konto. Föreningens
ordförande kommer att presentera föreningen vid avskedsfesten och avsikten
är att medlemsvärvning skall pågå under festen. Föreningen kommer således
att lanseras på festen. Övriga aktiviteter under våren kommer föreningen inte
att ha.
Beslut: Antecknades för kännedom.

8§

Medelanskaffning och donationer

Mötessekreteraren redogjorde för de utredningar som gjorts i fråga om
medelanskaffning. Ansökningstider för understöd från en del fonder och
stiftelser torde infalla på hösten och föreningen kan då ansöka om understöd.
Ett allmänt understöd för verksamheten kunde t.ex. sökas från
Sparbanksstiftelsen. En mer omfattande medelanskaffningskampanj förutsätter
myndighetstillstånd. Sådana kan erhållas först efter minst ett års verksamhet,
dvs. då det första bokslutet är uppgjort och godkänt.
Beslut: Styrelsen antecknade redogörelsen för kännedom.
9§

Insamlingsobjekt för föreningen
Styrelsen diskuterade olika insamlingsobjekt:
a) På längre sikt kunde föreningen sträva efter att understöda högskolan
genom finansiering av någon tjänst. Förslag som har framförts är en
doktorandtjänst vid högskolans forskningsinstitut, eller en deltidsprofessur
i ett eller flera profilämnen inom högskolan. För att understöda sådana
tjänster krävs ett långsiktigt, resultatrikt arbete.
b) På kortare sikt kunde föreningen samla medel för stipendier till högskolans
studerande. Eftersom högskolan redan nu i samband med publik delar ut
stipendier för goda studieprestationer, kunde föreningen i stället dela ut ett
eller flera stipendier till studerande under studietiden. Ett tänkbart område
är att understöda internationalisering bland studerandena genom att dela ut
stipendier till studerande som deltar i internationellt studentutbyte.
Beslut: Styrelsen antecknade diskussionen för kännedom och konstaterade att
fortsatta diskussioner och utredningar bör göras under hösten.

11 §

Följande möte
Styrelsen beslöt hålla följande möte 18.5.2009 kl. 17.30 i högskolans
utrymmen.

12 §

Mötet avslutades kl. 18.30.

