Festkommite-möte 27-11-2013 kl.17:00 X-huset
§1. Mötes öppnade: Andreas Jönsson
§2. Närvarande: Lukas Domeij, Andreas Jönsson, Pontus Jönsson, Rebecca Andersson, Layla
Samvin, Daniel Torstensson, David Lindström, André Larsson, Martin Theander
§3. Frånvaro: Joel Ekblom
§4. Röstlängd: Lukas Domeij, Andreas Jönsson, Pontus Jönsson, Rebecca Andersson, Layla
Samvin, Daniel Torstensson, David Lindström
§5. Adjungeringar: André Larsson, Martin Theander
§6.Val av mötesordförande: Andreas Jönsson
§7. Val av sekreterare: Lukas Domeij
§8. Val av justerare. Andreas Jönsson
§9. Danmarksresan
Intäkter: 14 betalningar har kommit in på 400kr, totalt 5600 kr.
Utgifter: Runt 50 danska kr för inträdet på Carlsberg per person, totalt runt 600 svenska kr. 9700
kronor kostar resan ner inklusive allt chaufför, buss, broavgift. Totalt för utgifterna landar det på
runt 10300.
Totalt: 5600 - 10300= -4700 kr
Yrkande 1: Att ställa in Danmarksresan 2013. Beslut: Bifall
Yrkande 2: Att ha kvar Danmarksresan som koncept. Beslut: Bifall
Yrkande 3: Att Andreas Jönsson och Lukas Domeij går ut med info att det blir eventet är inställt. Att
André Larsson ska lämna tillbaka pengarna från det inställda eventet från vingmutterns konto och
att Joel Ekbom ska lämna tillbaka dom kontanter han har fått från respektive. Beslut: Bifall
§10. Mjukgasquen
Våran deposition på 500 kr har dragits in genom att folk har varit i DJ-båset. Det kan bli upp till
2000 kr mer om skada uppkommit när onämnd person split ut sin dricka över mixerbordet.
§11. Städning efter gasque
Städas dåligt efter gasquer. Måste bygga upp ett system för att se till att det blir bra gjort.
En idé är att lotta ut vilka som ska städa underkvällen, stänga av dom om dom inte gör det eller
bjuda på en öl eller liknande om dom gör de.
§12. Överraskning
Att nämna på gasquen att saker har blivit inställt och varför i framtiden om vi har gått ut med info
att något ska dyka upp.

§13. Mötet imorgon den 28/11 är inställt.
§14. Mötets Avslutande: Andreas Jönsson avslutar mötet

_________________________________
Sekreterare Lukas Domeij

_____________________________________
Andreas Jönsson

