
PROTUSSTYRELSEMÖTE2016-05-30___________________________________________________________________________
Plats och tid                   Ekskäret klustret, Mäster Samuelsgatan 36, 17.30
Beslutande Sara GumpertGunnar BergstedtAndreas Belloni LidbrinkElias Hellman NorrmanEbba RagnarssonJonatan AdolphsonLina CederlöfHedwig Widstedt

Ej närvarande Konrad LefflerEbba Gustafsson

___________________________________________________________________________         
§ 1 Öppnande av mötetHedwig hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
§ 2 Fastställande av ordförandeHedwig valdes till mötesordförande.
§ 3 Fastställande av sekreterareJonathan valdes till mötessekreterare.
§ 4 Check-inSamtliga ledamöter fick möjlighet att checka in.
§ 5 Fastställande av dagordningDen föreslagna dagordningen godkänns
§6 Uppföljning AP:s från föregående möteActionpointen följs upp, var god se dokument för Action Point.

§ 7 Ekonomi:- Det börjas skissas på en budget för 2017, vilken presenteras för Ekskäret.

§ 8 Lägerfrågor
Deltagaranmälningar
Yngreläger 1: 24-fulltYngreläger 2: 15Yngreläger 3: 14
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Yngreläger 4: 13Sätraläger: 23-fulltSkåneläger: 9
        
§9 Styrelsearbete

- Dokumentationsutskottet/Hemsidan:        Rapport om besöksstatistik på hemsidan under våren presenteras av Elias.
- Redaktionen:Rapport: Protus Magasin har release på återträffen 10 september.
-ProtuspoddenRapport: Är i dvala då gruppen saknar någon som driver arbetet framåt. Behöver en omstart till efter sommaren.
-LedarutveklingsutskottetRapport från ledarutvecklingsgruppens möte. Ledarutvecklingen planerar kvällsträffar på Klustret tisdag den 13/9 med temat filosofi/det sokratiska samtalet, tisdag den 11/10 med temat normkritik/HBTQ/Säkert sex, tisdag den 15/11 med temat beteendevetenskap/gruppsykologi, och tisdag den 6 /12 där temat inte är bestämt. Dessutom kommer lördag den 8/10 vara en heldag med temat filosofi, självledarskap, och allvarligt samtal och så kommer det vara utbildningsdagar på Ekskäret under höstlovet v.44, 31 oktober-3 november med Båtutbildning, Hjärt- och lungräddning, livräddning och krishantering, mm.
- "Mötesutskott"        -Protuscaféer: Planeras startas upp till hösten ca en gång varannan vecka.
- Finansutskottet        Rapport: Kartläggning av bidragsansökningar planeras göras.

§ 10 Övriga frågor        - Framtidshelg (se beslutsunderlag i drive). Beslut bifalles.
-  Inköp av Protuslaptop (se beslutsunderlag i drive) Beslut bifalles. Vilken laptop det blir beslutas om i Slack.
- Versionshantering av styrande dokument (se beslutsunderlag i drive) Beslut bifalles som en första version.

-Info: ensamkommande flyktingbarn på läger (Jonte)Ett samarbete mellan Protus och Hero har inletts, vilket i ett första skede innebär att Protus och Hero utreder om det är några ungdomar som skulle kunna vara med på ett av sommarens läger.        
-Intern kommunikationProblem med att föreningen inte har någon gynnsam intern kommunikation tas upp och beslut tas om att implementera Slack för intern kommunikation.         
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§ 11 Mötets avslutandeHedwig avslutar mötet.
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