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Protokoll	styrelsemöte	XXIV	2016-10-	
	
10	

Tid:	Tisdag,	18	oktober	2016,	17.30		
Plats:	Sigges	lagun		
Närvarande:	David	Wessman,	Ylva	Selander,	Norea	Cardell,	Christian	Rissler,	Simon	Probert,	
Manfred	Schmidt,	Linnéa	Sjöström	och	Christoffer	Orinius.	
23.1 Ordförande	öppnar	möte	
23.2 Formalia	
23.3 Val	av	mötesordförande	

Christoffer	Orinius	valdes.	
23.4 Val	av	mötessekreterare	

Ylva	Selander	valdes.	
23.5 Val	av	justerare	 	

Simon	Probert	valdes.	
23.6 Fastställande	av	dagordning	

Styrelsen	fastställde	dagordningen	i	utsänt	skick.		 	
23.7 Adjungeringar	

Styrelsen	 beslutade	 att	 adjungera	 David	 Wessman,	 Adam	 Turesson	 och	 Manfred	
Schmidt	med	närvaro-,	yttrande-	och	yrkanderätt.	

23.8 Föregående	mötesprotokoll	
	 Protokoll	160908,	protokoll	160822	lades	till	handlingarna.		
23.9 Nästa	möte	

Styrelsen	kommer	under	hösten	2016	ha	möten	under	varierande	tider.	Närmaste	
tiden	innebär	det	följande	datum:	
Onsdag	den	19/10	lunchmöte	om	budgetförslag.	
Onsdag	den	2/11	kvällsmöte.		
Därefter	 preliminärt	 möten	 tisdag	 kväll,	 jämn	 vecka	 kvällsmöte,	 ojämn	 vecka	
lunchmöte	med	undantag	för	vecka	43,	då	inget	möte	hålls.		

23.10 Rapportering	
a. Ordförande	

							Inte	närvarande,	ingen	rapportering.		
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b.	Sekreterare	
Bokat	möte	med	Agnes	som	ska	vara	talman	på	HT-mötet.	Organiserat	vidare	inför	HTM.		
c.	Kassör	

							Inte	närvarande,	ingen	rapportering.		
d.	PR-chef	
Rapportering	PR-chef	
Sen	förra	kvällsmötet	(då	jag	ej	var	med)	har	jag:	
Haft	Kick-off	med	PR-utskottet	
Haft	flertal	möten	med	utskottet,	bl	a	planerat	en	informationslunch	om	Hemvändare	
Upprätthållit	kontakten	med	Uppsala	och	KTH.	I	nuläget	fem	personer	från	Uppsala	som	
behöver	sovplats,	samt	8	personer	från	KTH,	oklart	antal	sovplatser	för	de	senare.	
Norea	uppmuntrar	till	att	läsa	mer	om	Uppsala	och	KTH	i	driven.		
Välkomnat	fyra	nya	personer	till	utskottet.	
	
e.	Arbetslivskontakts-utskottet	
Adam	 rapporterar	 att	 det	 i	 nuläget	 är	 10	 personer	med	 i	 utskottet.	De	 jobbar	 aktivt	 i	
utskottet	inför	W-dagen	nästa	år.	Adam	kommer	skicka	en	lista	med	personer	som	är	med	
i	utskottet	för	styrelsen	att	organisera	phaddertack	för,	samt	för	att	uppdatera	maillistan	
till	utskottet.	
f.	Sexmästare	
Sedan	senaste	rapporteringen	har	sexmästaren	arrangerat	Oktoberfest.	Många	ettor	var	
med	och	 jobbade	för	att	 få	känna	på	sexet.	Det	blev	ett	 lyckat	koncept.	Det	visade	sig	
också	att	när	man	har	liveband	måste	man	även	utföra	ljudmätningar.	Detta	resulterade	
att	 sexmästaren	 fick	 göra	 en	 crash	 course	 i	 ljudmätning	 och	 hyra	 en	 ljudmätare.	 I	
efterhand	sammanställde	även	sexmästaren	allt	till	en	rapport	(tänk	labbrapport,	fast	den	
betygsätts	 inte)	 och	mailade	 in	 till	miljöförvaltningen.	Den	har	 nu	 blivit	 godkänd	 (dvs.	
Ärendet	avslutades)	med	vissa	anmärkningar	om	att	klockslag	och	liknande	borde	funnits	
med.	
	Sexmästaren	har	även	på	allvar	 inlett	att	ta	strid	för	en	faktura	för	väktarutryckningar	
under	 WeDding-sittningen	 i	 A-huset.	 Pedellen	 har	 hjälpt	 till	 i	 detta	 ärendet	 och	 för	
närvarande	väntar	hon	på	svar	från	överst	ansvarig	från	LTH:s	lokaler.	
	Utöver	detta	har	sexmästaren	också	ätit	överbliven	mat	och	haft	möte	tillsammans	med	
sexet.	Utskottet	har	också	städat	Wåtmarken.	
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g.	Studierådsordförande	
Haft	möte	med	utskottet	
Arrangerat	en		studiekwäll	
Anordnat	ett	lunchföredrag	om	ingenjörsinriktad	yrkesträning.	
	
Planerat	Excel	workshop	och	börjat	sprida	information	om	de.		
Planerat	Spex	till	HTM!	
Förbereda	mig	inför	möte	med	PLED.		
Anordnat	ett	möte	angående	problemen	som	har	framkomit	angående	
mittkursutvärderingen	i	VVR111.		
Skrivit	två	propositioner	med	Magnus	till	HTM.		

	
h.	Jämlikhetsombud	
CHRISTOFFER	LÄGG	GÄRNA	IN	DIN	RAPPORTERING	NÄR	DU	JUSTERAR	J			
i.	Info-utskottet	
Simon	 rapporterar	 att	 ekolodet	 ska	 redigeras	 i	 veckan,	 med	 en	 release	 veckan	 efter	
tentorna.	De	flesta	texterna	är	inne.		
j.	Öwerphøs	
Har	bokat	möte	med	SVL.	Inget	mer	
	
k.	Källarmästare	

      8	Okt,	mailat	k-web	om	deras	webbservrar	
						·13	Okt,	skrivit	färg	proposition	
						·14	Okt,	skrivit	riktlinjer	för	hantering	av	sektionens	material	
						·14	Okt,	skrivit	kontrakt	för	utlåning	av	högtalare	
	

l.	Övriga	meddelanden	
	 David	rapporterar	om	att	nya	Rulle,	Rulle	6	nu	används.	En	Wolkswagen	där	sätena	
går	 att	 fällas	 vid	 behov.	 Samma	 bokningssystem	 som	 tidigare.	 Fullmäktige	 har	
nomineringstid	 ett	 tag	 till,	 till	 den	 28/10,	 nominera	mera.	 Än	 så	 länge	 ingen	 som	 har	
kandiderat	från	eko.		
	
Linnéa	följer	upp	idén	att	lägga	upp	gamla	extentor	på	hemsidan.	På	andra	sektionernas	
hemsidor	har	InfU	skött	det.		
	
Adam	berättar	 att	 det	 i	 nuläget	 finns	 9	 burkar	 kvar.	 Adam	 jobbar	 på	 riktlinjer	 för	 hur	
målning	av	monumenten	ska	gå	till.		
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Diskussion	 av	 brandövningen	 som	 skedde	 idag.	 	 Styrelsen	 ska	 uppdatera	 sina	
mobilnummer	 så	 att	 information	 vid	 en	 eventuell	 brand	 hamnar	 rätt.	 I	 stället	 för	 att	
hamna	hos	styrelsen	-15.	Styrelsen	räknar	med	att	få	en	framtida	uppdatering.		

23.11 Beslutsuppföljning	
	Inga.	

23.12 Pågående	projekt	
a. Wåtmarken	

Behövs	nytt	hushållspapper	och	nya	sopsäckar.	Tidningspapper	behövs	för	att	torka	
av	penslarna.	Ingen	städvecka	i	tentavecka	och	fluffvecka.	Studierådet	har	städvecka	
läsvecka	1.		

b. Sektionsmaskot	
Designen	är	helt	klar.		Den	kommer	släppas	på	ekolodsreleasen.		
*Adam	lämnar	mötet.		

c. HT-möte	
Christoffer	ansvarar	för	spexschemat,	där	ett	par	nya	bidrag	tillkommit.		
Simon	berättar	om	E-vote.	Vi	behöver	en	server	för	att	köra	programmet.		
Manfred	berättar	att	arbetet	tog	ca	1	kväll	när	Albin	som	fixade	programmet	tidigare	
gjorde	det.		
Simon	blev	E-vote	ansvarig.	David	berättar	att	F-sektionen	kan	låna	ut	ett	system	för	
e-vote	där	vi	får	tillgång	till	röstsystemet	under	ca	1	vecka	till	kostnaden	ca	100	kr.	
Simon	ska	undersöka	saken.	Systemet	som	David	pratar	om	kräver	att	varje	användare	
skaffar	ett	inlogg	med	en	mailadress.		
Christian	blev	fika-ansvarig.		
Christoffer,	Simon	och	Linnéa	blev	listansvariga.		

d. Propositioner	
Christoffer	berättar	att	sista	dagen	är	den	21/10.	Christoffer	tvivlar	på	sin	proposition	
gällande	att	ha	skyddsombud	för	psykosociala	frågor	i	jämlikhetsutskottet.	Frågan	lyfts	
om	det	behöver	finans	med	i	reglemente	och	stadgar	innan	styrelsen	vet	om	det	är	en	
bra	fråga.		Eventuellt	kan	propositionen	skrivas	till	våren	istället	när	Kåren	tydliggjort	
mer	vad	som	gäller	för	ett	sådant	skyddsombud.		
Alla	propositioner	utom	Kickis	är	färdiga.		

e. Fyllnadsval	av	funktionärer	i	PR-utskottet	
Norea	yrkar	på	att	välja	Olivia	Nilsson,	Ebba	Söderström	och	Rebecka	Hoppe,	maria	
Carlsson	till	PR-Utskottet.	
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Styrelsen	väljer	dem	via	acklamation.		
f. G-punkt	

Mötestiden	som	K-sektionen	föreslog	fungerade	inte.	Kicki	sköter	det.		
g. Bostadsportalen	

Förslaget	som	framkom	på	mail	avslås.		Oklart	om	mailet	var	spam	eller	bara	verkar	
vara	ett	försök	att	få	gratis	reklam.		

h. Jubileumskommittéen	
Frågan	lyfts	igen	på	nästa	möte.	

i. Övrigt	
Simon	lägger	upp	info	om	motionsstopp	på	hemsidan.			
Norea	lägger	upp	info	om	motionsstoppet.	
Simon	berättar	att	det	är	husstyrelsemöte	på	torsdag,	kl	15-17,	i	Svante	Arenius-salen.	
Flera	i	styrelsen	kommer	gå	på	mötet	för	att	sätta	mer	press	på	Husstyrelsen	om	att	
få	ut	mer	information	till	sektionen.		Linnéa	vill	framföra	till	husstyrelsen	att	studenter	
klagat	på	en	avloppslukt	i	Himlen.		
*David	lämnar	mötet.	

23.13	Ordförande-	och	presidiebeslut	
	 Inga.	
23.13 Övriga	frågor	
23.14 Mötesordförande	avslutar	mötet	


