UPaD – Aktivitetsutskottet
Protokoll aktivitetsutskottsmöte 14/11-13, 15:38
Plats: UPaD - rummet
Närvarande: Anna Magnusson, Malin Lindgren, Linnea Rolfhamre, Sofie Carmlind, Emil Petersson,
Mohinii Paranis, Kajsa Åström, Emma Fredriksson, Sofia Carlsbrand
Ordförande: Sofia Carlsbrand
Sekreterare: Mohinii Parasnis
§1 Mötet öppnas
Ordförande välkomnar alla och förklarar mötet öppnat 15:38.
§2 Genomgång av föregående protokoll
Gasque, filmkväll, syjunta och kryssning diskuterades på förra mötet.
§4 Kommande aktiviteter att planera















Gasquen blir svårt att ha det här året då vi inte fått tag på lokal. Förslaget just nu är att vi har
en gasque nästa år, i januari. Det blir då istället en slags ”uppstartsgasque” – en reunion! Den
17e jaunari? Då slutar kursen och detta skulle vara ett bra datum för gasquen. Gasquemöte
nästa vecka då detta kommer att diskuteras närmare.
Filmvisning. Folkuniversitetet. Emil fått kriterier från Folkuni. Behöver arrangeras av oss med
FU som medarrangör. Får ej vara i privatbostad och måste utannonseras. Mellan 5-500
personer som kommer för att vara giltigt. Det här låter som en superidé! Enkel aktivitet som
får igång engagemanget. Vi skapar en grupp som är ansvarig för detta. Vad kan vi ha för
lokaler? Vilka tider passar? Sofie Carmlind, Kajsa Åström, Sofia Carlsbrand, Mohinii Parasnis
som (rapporterar till Emil Peterson) skapar en grupp för detta.
Laserdome. Sofia och Carlsbrand och Shawn J Davies. Inte tillräckligt stort intresse för
turnering så vi har ett begränsat antal platser. 13 st tackade ja på facebook. Aktiviteten
planeras till december i år.
Opretentiöst IF. Spöa samvetarna i fotboll! Eventuellt hyra svettishuset tillsammans med
samvetarna. Samvetarna har erbjudit att vi får vara med på deras träning någon gång. Vi ska
engagera så många som möjligt. Kajsa pratar med Eric från samvetarna och kollar upp datum
och lokal som passar bra för båda lagen.
Kryssningen är planerad ju nu till 11 december. Mohinii och Vera ringer Silja och fixar event
etc. Denna kryssning kommer att vara UPaD-exklusivt.
St Petersburgskryssning. Ska vara ett samarbete mellan arbetslivsutskottet och
aktivitetsutskottet. Vi ska kolla upp vad vi har för möjligheter för studiebesök. Eventuellt
samarbete med Pax.
Syjuntan. Har fått jättebra respons! Vi ska göra en grupp på facebook för syjuntan och som är
öppen för alla. Sofia Carlsbrand gör en grupp och Kajsa är värd för nästa syjunta som kommer
att ske på måndag den 18e november.
Skidresan – 3 platser kvar! Dom har glömt äppelmoset på matlistan. Listan ligger heller inte
under någon specifik mapp i dropboxen, mycket enerverande.

§5 Övriga frågor






Det skulle vara roligt att göra någon avslutning den här terminen. Eventuellt hyra
snerikeslokalen i triangeln och ha en avslutningsfest i v.50 13-14 december. Kajsa kollar
ledigheten för lokalen.
Linnea och Sofia planerar en thanksgivingmiddag i slutet av november. Eventuellt UPaDrelaterat.
Åka skridskor genom opretentiöst IF. Mysigt! V. 50 eller 51.
Utspark. Ha någon slags ceremoni för de som tar sin kandidatexamen nästa år. Kasta ägg på
dem till exempel. Sofia och Malin spånar idéer.

§6 Att göra-lista:










Gasquegruppen kollar upp 17e jaunari.
Filmkväll, filmgruppen fixar en filmvisning innan jul.
Opretentiöst IF ska hitta ett datum och boka lokal
Opretentiöst IF ska kolla upp lokal för skridskoåkning
Kryssningsgruppen ringer Silja
Arbetslivsutskottet tar St.Petersburgkryssningen
Sofia gör grupp för syjunta
Kajsa kollar på snerikeslokal 13-14 dec
Börja planera utsparken

§7 Nästa möte
Förslagsvis torsdag den 28e november 2013 men Bea bestämmer.
§ Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet kl 16:34

