OUCI+!
V e cko p ro toko ll v 1 5

Datum: 24/11-09
Tid: 08.30
Plats: Olivias kök
Närvarande: Olivia Ekman, Lina Nilsson och Madeleine Lindberg

§1 Mötet öppnade
Lina öppnar mötet!

§2 Val av mötesordförande
Mötet väljer Madeleine till mötesordförande.

§3 Val av sekreterare
Mötet väljer Olivia till sekreterare.

§4 Val av justeringskvinna
Mötet väljer Lina till justeringskvinna.

§5 Hur vi mår..
Vi mår bra idag, bara lite stressade i andra ämnen. Och måste förbereda oss inför Stockholm och betala av vår tillverkning, vilket vi ska göra i
veckan. Annars är det bra och inga problem i gruppen.

§5 Utvärdering av veckan
Olivia:
Jag tycker att vi alla har arbetat på bra under veckan trots det stressiga klimatet. Vi har alla haft väldigt mycket att göra i de andra ämnena
vilket har gjort att vi alla har fått bortprioritera uppgifterna i företaget under veckan. Både Lina och Madeleine har dock tagit sitt ansvar
exemplariskt likt föregående veckor och utfört de uppgifter som vi delat ut. Vi bestämde redan tidigare i veckan att vi inte skulle hinna med
att gör den grafiska manualen och tidslinjerna, så därför ser jag inte det som något vi har missat. Jag tycker att mina båda kollegor gör mig
väldigt motiverad att arbeta på hårt även under de stressiga veckorna vilket jag uppskattar och hoppas att de känner att jag gör likadant.

Lina:
Jag tycker vi har gjort bra ifrån oss även om vi haft mycket att göra. Vi har prioriterat att göra det vi var tvungna att göra snabbt och det var
skolarbetet. Efter onsdag nu i veckan ska vi göra lite mer i UF och mer i företaget, så vi gör allt vi egentligen skulle gjort första veckan. Jag
tycker att Madde och Olivia sköter sig bra, det är inget att klaga på. I kommande veckor kommer vi att satsa mer på SM. Det är bra att vi lärt
prioritera!
Madde:
Jag håller med Lina och Olivia, vi har inte haft fokus på UF denna vecka då vi har haft mycket att göra i de andra ämnena. Vi har blivit mycket
bättre på att prioritera, så vi har tid över till UF nu när övriga ämnen är ”lugna” igen. Vi kommer jobba mycket med SM nu fram till resan, och
kommer då prioritera UF. Jag tycker Lina och Olivia har jobbat bra den här veckan och vi har inte haft några meningsskiljaktigheter eller
några hetsiga diskussioner alls.

§7 Föregående protokoll

Vi har inte lyckats göra så mycket vi tänkt göra förra veckan, då vi haft jättemycket att göra i skolan både denna vecka och föregående vecka.
Nästa vecka har vi inte lika mycket, därför kompletterar vi upp allt detta denna vecka.
Vi har sålt in på Landskrona golfklubb, men ska givetvis sälja in OUCH! på fler ställen. Har kontakt med några redan.

§8 Information
All information från Chris är sparat på Linas dator.
- Vi har slutfört arbetet med mässplanen
- Vi ska komma ihåg att titta på Robinson varje vecka
- Vi ska göra vars en pitch till julmässan

§10 Vad vi ska ta beslut om
-

Vart vi ska beställa pins
Bestämma möte med Rose-Marie, Matilda och Johanna
Hur mycket vi ska betala av vår tillverkning nu och hur mycket vi ska vänta med
Vilka bloggare vi ska skicka brev till

§11 Fundera över
Vi ska fundera över:
- hur vår monter ska se ut

- hur vi ska marknadsföra oss under våren

§12 Kortsiktig handlingsplan
VEM?
Lina, Olivia
Alla, uppdelat
Lina, Olivia
Alla
Lina, Olivia
Alla
Madde
Alla
Madde
Madde

VAD?
Planera monter
Skriva projektrapport
Beställa pins
Tidslinje
Grafiska manual
Planera inför Sthlm
Skicka brev till Tyskland
Skriva mässplan – SM
Betala tillverkningen
Hämta/ge tävlingsbidrag till skolan

NÄR?
20/4
vara klart 28/4
13/4
20/4
23/4
20/4
16/4
klar 4/5
så fort vi får fakturan
19/4

§13 Långsiktig handlingsplan
VEM?
Alla
Olivia
Alla
Olivia
Alla
Madde

VAD?
Bygga monter
Kontakta Life chef
Sälja in på Apoteket
Sälja in i övriga butiker
Trycka på tröjor
Beställa flyers mm.

§14 Nästa möte
Vi kommer att ha nästa möte på torsdag efter skolan

NÄR?
start 1/5
efter SM
efter SM
efter SM
1/5
20/4

§15 Mötet avslutas
Lina avslutar härmed mötet och önskar alla en fortsatt trevlig dag!

______________________________
Olivia Ekman
Sekreterare

______________________________
Madeleine Lindberg
Justeringskvinna

