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Protokoll	styrelsemöte	I	2017-01-26	
Tid:	Tisdag	den	26/1	2017,	18.15	
Plats:	Marie	Curie,	KC	
Närvarande:	Ylva	Selander,	Norea	Cardell,	Mirjam	Särnbratt,	Marcus	Norlin,	Linnea	Ahl,	
Henrik	Andersson,	Malin	Bruce,	Sofie	Harald,	Sara	Persson	(till	§1.8c)	och	Linnéa	Sjöström.		
1.1 Ordförande	öppnar	möte	
1.2 Formalia	

a.	 Val	av	mötesordförande	
Mirjam	Särnbratt	valdes.	

b.	 Val	av	mötessekreterare	
	 Ylva	Selander	valdes.	

c.	 Val	av	justerare	 	
Sofie	Harald	valdes.	

d.	 Fastställande	av	dagordning	
Ylva	yrkar	på	att	lägga	till	under	§1.8p	övrigt:		

a. Input	på	remisser	
b. Affischering	på	KC	
c. Uppdatera	styrelsemailen	så	det	blir	enhetligt.		
d. Hack	for	Sweden	
e. slack	

Norea	yrkar	på	att	godkänna	även	fyllnadsval	av	funktionär	på	dagordningen,	under	§	1.8g	
Entledigande	av	funktionär.		
Styrelsen	biföll	samtliga	yrkanden.		

	Styrelsen	fastställde	dagordningen	med	ovan	nämnda	yrkanden.			
1.3 Adjungeringar	

Sara	Persson	adjungeras	in	med	närvaro-,	yttrande-	och	yrkanderätt.				

1.4 Föregående	mötesprotokoll	
	 Protokoll	XXX,	XXVI	och	XXIII	ska	läggas	till	handlingarna.		

1.5 Nästa	möte	
Styrelsen	 kommer	 under	 våren	 2016	 att	 preliminärt	 ha	 möten	 varje	 torsdag	
alternerande	 lunchmöten	 och	 kvällsmöten.	 Ett	 kvällsmöte	 i	 månaden	 kommer	
protokollföras.	Närmaste	tiden	innebär	det	följande	datum:	
Torsdagen	16/2	kvällsmöte,	kl	17.30,	protokollfört.		
Lunchmötet	vecka	6,	10/2,	ej	kvällsmöte.	
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Lunchmöte	vecka	8,	22/2.	
	

1.6 Rapportering		
a.	 Ordföranden	

Ordföranden	 har	 sedan	 terminens	 start	 deltagit	 i	 ett	 skiphte	 och	 börjat	 överblicka	
terminens	händelser	för	att	kunna	planera	så	bra	som	möjligt.	I	veckan	som	gått	har	
ordföranden	även	varit	på	 terminens	 första	OK-möte	och	 fick	därigenom	träffat	de	
andra	 sektionernas	 ordförande	 och	 även	 kårordföranden.	
	

b.	 	Sekreterare	
Ylva	har	sedan	föregående	lunchmöte	vilat	upp	sig	lite	under	julen	och	skrivit	tentor.	
Hon	har	också	jobbat	ikapp	med	en	hel	del	styrelsearbete.	Protokollen	är	på	gång	men	
aningen	sena.		
Hon	har	också,	framförallt	innan	jul,	kontaktat	olika	företag	för	att	få	in	en	offert	på	
att	bygga	ett	monument.		
Hon	har	också	jobbat	på	att	sammanställa	årets	mötesprotokoll	till	FuF.		
Dessutom	 har	 det	 hänt	 stormöte,	 skiphte	 och	 funkistack	 sedan	 föregående	
protokollförda	möte.		
	

c.	 Kassör	
Haft	överlämning	med	Elin,	testade	på	att	betala	ut	belopp	till	sektionsmedlemmar	
och	 fakturor	 från	 företag.	Blivit	 ekonomiansvarig	 för	Phaddertacket	 som	 ska	hållas	
25/2.	Marcus	kommer	missa	första	pengakollegiemötet.		

	
d.	 PR-chef	

Sen	december	har	jag:	
Haft	löpande	kontakt	med	KTH	o	Uppsala	-	datum	är	bestämt	7-9	april	
Tagit	kontakt	med	märkesansvariga	inom	W-samarbete	
Flera	möten	med	mitt	utskott,	börjat	planera	mer	FpT	samt	gymnasiebesök	
Fått	reda	på	att	vi	antagligen	inte	får	pengar	för	ny	roll-up	
Utskottet	har	varit	på	Procivitas	och	"föreläst"	(utan	mig).	
Blivit	frustrerad	på	FuF	som	fortfarande	inte	dragit	igång	årsrapporten.	

	
e.	 Arbetslivskontakt	
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Henrik	har	kommit	en	bra	bit	på	att	installera	sig	själv	till	AK-rollen	där	jag	läst	massa	
olika	dokument	för	att	kunna	svara	på	de	frågor	som	AKG-medlemmarna	har.	Jag	har	
tillsammans	med	vice	AK	Adam	startat	igång	AKG	på	riktigt.	Tidigare	hade	det	inte	hänt	
så	mycket	sedan	förra	höstterminsmötet	och	därför	jumpstartade	vi	utskottet	med	att	
ge	dem	som	mål	att	ringa	3-4	företag	till	efterföljande	vecka	och	detta	målet	har	vi	
försökt	hålla	 så	gott	vi	 kan.	 I	nuläget	är	9	 företag	 ihopskrapade	 till	W-dagen	och	7	
andra	väldigt	positiva	företag	till	andra	samarbeten	med	W-sektionen	efter	W-dagen.	
Planeringen	 inför	W-dagen	 är	 i	 full	 gång	 och	 vi	 har	mycket	 att	 gå	 igenom	på	 våra	
möten.	
	

f.	 Sexmästare	
Den	 senaste	 tiden	 har	 sexmästaren	 haft	 stort	 fokus	 på	 att	 få	 igång	 sexet.	 Första	
eventet	 vad	W14	halvtidssittning	 i	mitten	av	 januari,	 därefter	 var	det	 återkoppling	
med	resten	av	mästarna	och	sexet.	Resultatet:	lyckat.	Sexmästaren	och	mästarna	har	
även	haft	möte	med	phöset	för	att	prata	om	samarbetet	inför	och	under	nollningen.	
Utöver	detta	har	även	planerande	av	brunch	o	pub	på	W-dagen	påbörjats.			

	
g.	 Studierådsordförande	

Sedan	sista	rapporteringen	i	november	har	jag	i	LP2	hjälp	till	med	funkistack	haft	jullov	
och	skrivit	tentor.	I	LP3	har	jag	haft	två	lunchmöten	och	ett	kvällsmöte	med	SRW	där	
vi	har	planerat	vad	vi	vill	göra	i	vår,	lagt	upp	hur	vi	ska	hantera	CEQ	och	börjat	planera	
på	 vad	 vi	 kan	 göra	 för	 att	 fixa	 de	 kurser	 där	 problem	 uppkom	 under	 hösten.	 De	
kurserna	kommer	kräva	en	del	arbete.	Sedan	har	jag	varit	på	ett	första	möte	med	den	
nya	styrelsen	och	ett	med	de	nya	SRX.		Har	även	varit	i	kontakt	med	programledningen	
och	en	del	andra.		
	

h.	 Jämlikhetsombud	
Har	haft	överlämning	med	Christoffer,	bestämt	datum	för	skiphte,	kick-off	och	första	
lunchmöte.	Antal	medlemmar	är	just	nu	ca	9	st.		

	
i.	 	Informationsutskottet	

Det	är	i	nuläget	5	medlemmar,	inklusive	webmastern.	De	har	skapat	en	facebookchatt.	
	

j.	 Öwerphøs	
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Malin	har	tillsammans	med	phøset	haft	sina	första	möten,	överlämning,	kickoff,	halv	
åtta	hos	mig	och	möte	med	sexet.	Ansvarsområden,	tema,	phaddrar	och	planering	har	
strukturerats.		
Ylva	har	ordnat	utrymme	i	arkiwet	för	phøset,	som	Malin	är	mycket	tacksam	för.	
ØPK	har	liksom	phöset	haft	fokus	på	teambuilding	men	nu	kommit	igång	med	de	första	
mötena	som	i	stort	speglar	phøsets	framsteg.		

	
k.	 Källarmästare	

·	2	Dec,	stormöte	
·	3	Dec,	stormöte	
·	4	Dec,	stormöte	
·	5	Dec,	husstyrelsemöte	
·	9	Dec,	hjälpt	anordna	funkistack	
·11	Dec,	wekobrevsutskick	
·15	Jan,	wekobrevsutskick	
·21	Jan,	skiphtats	

	
l.	 TLTH/Kårfullmäktige	

Sara	berättar	att	de	har	mycket	överlämning	 just	nu.	ARKAD	håller	på	att	avslutas.	
Inspirationsföreläsning	planeras	till	den	16/2.	Karriärsvecka	med	bl	a	CV-stuga	under	
vecka	7-10/2.	Athena	har	satt	igång	sitt	mentorsprogram.	Sara	sitter	i	fullmäktige	just	
nu,	vilket	Norea	också	gör.	Målsättningen	är	att	Sara	ska	gå	på	alla	våra	styrelsemöten,	
liksom	David,	så	tanken	är	att	Norea	inte	behöver	rapportera	från	Kårfullmäktige.		

	
m.	 Övriga	meddelanden	

Linnea	upplyser	om	att	Nat-fak	vill	att	vi	ska	städa	NR,	vilket	vi	ska	göra	en	gång	per	
termin.	Simon	föreslår	att	städa	NR	efter	ett	planerat	möte.		
	
Linnea	berättar	också	att	det	blir	3	studiekvällar:	1/2,	8/2,	22/2,	alltså	på	onsdagar.		
	
Linnea	planerar	att	ha	ett	event	som	heter	FiCan	nästa	vecka.		
Programledningen	via	Joakim	vill	ha	2-3	studeranderepresentanter	som	vill	utforma	
en	alumnienkät.	Linnea	skriver	en	enkät	på	engelska	till	nästa	wekobrev.		
	
Malin	ordnar	en	phadderinfo	den	3/2,	KC:A	kl	12.11.		
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Marcus	berättar	att	phaddertacket	som	ordnas	den	25/2	ordnas	genom	sektionen.		
Mirjam	berättar	att	kåren	gärna	bjuder	sektionen	på	tårta	den	2/2,	Wåtmarksdagen,	
för	att	fira	att	vi	vann	omröstningen	om	mecenatkort.	Simon	ska	fråga	Cafemästarna	
eller	akitwerarna	om	de	vill	administrera	tårtutdelandet,	om	det	behövs.		
	
Mirjam	informerar	att	det	preliminärt	blir	en	sektionsstyrelseutbildning	den	19/2,	ca	
kl	10-14.		
Norea	undrar	hur	relevant	det	är	för	styrelsemedlemmar	som	redan	suttit	en	termin.	
Mirjam	ska	fråga	vad	det	kommer	innehålla.		
	

1.7 Beslutsuppföljning	Beslut/Information	
	 Inga.	
	
1.8 Pågående	projekt	Beslut/Information	

a. Sektionsmonument	
Ylva	har	begärt	offerter	via	olika	hemsidor	samt	ringt	runt	till	företag	som	verkat	
lämpliga.	Hon	har	kommit	fram	till	att	ett	betongmonument	kommer	bli	både	tungt	
och	dyrt.	Dyrt	eftersom	det	behöver	ha	ett	stabilt	fundament	som	gjuts	och	blir	
frostsäkert.	Ylva	fick	tips	från	en	hantverkare	att	bygga	monumentet	i	smide	istället.	
Det	skulle	se	likadant	ut	men	i	något	slags	metall	istället.		
Offerterna	för	ett	monument	i	betong	låg	på	ca	32	000	minst.	Offert	för	smide	låg	på	
ca	10	000	men	det	behövs	mer	exakta	mått	på	den	mall	som	finns	för	att	få	veta	
säkert.		
Ett	alternativ	att	undersöka	är	att	se	om	någon	medlem	vill	bygga	monumentet.	
Troligen	kan	det	gå,	om	det	går	att	få	hjälp	i	V-husets	verkstad.	Det	som	talar	emot	
är	att	tyngden	och	storleken	på	monumentet	gör	det	svårt	att	gjuta	på	ett	ställe	och	
flytta	på.	Dessutom	går	det	troligen	inte	att	bara	”ställa	det”	på	marken.		
Förslag	är	att	utse	en	grupp	som	driver	frågan	om	intresse	verkar	finnas	att	
medlemmarna	själva	vill	bygga	det.		
Simon	föreslår	att	skicka	ut	i	wekobrevet	och	fråga	om	någon	vill	bygga	
monumentet.	Malin	föreslår	att	även	lägga	ut	infon	på	facebook.	Mirjam	undrar	hur	
många	chanser	medlemmarna	fått,	och	vill	gärna	komma	igång	med	byggandet.		
Malin	berättar	att	frågan	diskuterats	i	över	ett	år.	Det	har	alltid	kommit	ut	
information,	och	det	finns	en	inaktiv	facebookgrupp	i	frågan.		
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Mirjam	frågar	om	det	går	att	direkt	göra	det	i	smide.	Malin	vill	gärna	göra	det	i	
betong	pga	ökad	hållbarhet.	Norea	undrar	om	hur	F-sektionen	gjorde.	Ylva	svarar	att	
de	gjorde	sitt	monument	i	V-huset	men	att	det	var	betydligt	mindre	i	storlek.	Det	
föreslås	att	höra	med	facebookgruppen	vad	de	tycker	om	att	låta	ett	företag	bygga	
det.	Ylva	berättar	att	det	behövs	exakta	mått	för	att	få	en	exakt	offert.	Det	behövs	
mer	exakta	skisser	över	respektive	sida.	Det	föreslås	att	höra	med	Kicki	som	skött	
skissen	hur	det	exakt	ska	ses.	Simon	och	Ylva	föreslås	utforma	en	mer	exakt.		
Mirjam	yrkar	på	att	köra	på	med	konceptet	monument	i	smide	om	offerten	visar	sig	
ligga	inom	budget	10	000	och	skicka	ett	meddelande	till	övriga	styrelsen	om	det	
närmar	sig	12	000.	Går	det	över	12	000	kr	får	frågan	lyftas	på	nästa	styrelsemöte.		
Styrelsen	bifaller	styrelsens	yrkande.		
	

b. Ombyggnad	på	KC	
Inga	nyheter.		
	

c. W-samarbete	
Norea	frågar	vilka	som	har	möjlighet	att	följa	med	helgen	den	7-9/4.	7	personer	
kommer	med	säkerhet,	varav	alla	vill	ha	sovplats.	Eventuellt	2	till,	varav	en	till	
behöver	sängplats.	Norea	kommer	meddela	att	8	kommer	och	vill	ha	sovplats,	även	
om	Linnea	eventuellt	inte	kan.	Norea	undrar	om	det	går	att	börja	kolla	tågbiljetter.	
Malin	ger	besked	på	tisdag	om	hon	kan	komma.		
Marcus	ställer	frågan	om	vi	kan	utöka	budgeten	för	detta	då	sektionen	gått	med	
mycket	vinst	föregående	år.		
Malin	frågar	om	det	går	att	söka	pengar	specifikt	från	Studiecirklarna	för	
tågbiljetterna.	I	så	fall	är	det	Marcus	som	får	söka,	då	han	är	ansvarig	för	
studiecirklarna.	Malin	föreslår	att	Marcus	och	Norea	kontaktar	Kajsa	Jacobssson	och	
hör	med	henne.		
	
Det	bestämdes	på	föregående	möte	att	ett	nytt	kontrakt	skulle	förhandlas	fram	
gällande	hemsidan	som	W-sektionerna	har	gemensamt,	dvs	miljoingejorer.se.	Ylva	
utsågs	kontaktansvarig	men	vill	gärna	ha	hjälp	och	stöd	av	övriga	styrelse	för	att	
komma	fram	till	något.	Ylva	vill	gärna	ha	en	mer	ansvarig	inom	styrelsen.	Norea	
frågar	om	vi	har	haft	kontakt	med	Uppsala	och	KTH.	Ylva	svarar	nej.	Styrelsen	
diskuterar	att	bara	skicka	en	punktlista	för	hur	våra	önskemål	är	för	kontraktet.	
Grundtanken	var	att	tillsammans	arbeta	ihop	ett	förslag	för	ett	kontrakt	redan	innan	
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Stormötet.	Mirjam	föreslår	att	skriva	punkter	på	hur	vi	vill	ha	det.	Sedan	maila	och	
fråga	om	de	vill	ha	ett	färdigt	kontrakt	med	oss	och	om	de	vill	det	arbeta	fram	ett	
förslag.		
Norea	kan	tänka	sig	att	senare	i	vår	arbeta	fram	ett	kontrakt.	Malin	föreslår	att	höra	
med	vår	webmaster	om	intresse	finns	att	kolla	upp	kontrakten.		
Malin	yrkar	på	att	höra	av	oss	till	Manfred	och	vänta	på	svar.	Samt	att	höra	av	oss	till	
Uppsala	och	be	om	access	till	hemsidan	för	att	uppdatera	vår	del.		
Styrelsen	beslutar	att	bifalla	Malins	yrkande.		
Mirjam	yrkar	på	att	ajournera	mötet.		
*Mötet	beslutar	att	ajournera	sig	kl	19.35.			
*Sara	lämnar	mötet.		
*Mötet	öppnades	igen	19.50.		
	

d. Funkistack	
Borde	ske	under	maj.	Styrelsen	föreslår	att	välja	aktivitet	för	funkistacket	först.		
Alternativ:	 sittning,	 picknick,	 bowling,	 laserdome,	 bio,	 helg	 vid	 stuga,	 cykelhajk,	
trampolinhus,	grill/nakenbad	i	Lomma,	BodaBorg,	Lödde	Kanotklubb,	paintboll.	
Ylva	föreslår	att	ha	ett	funkis-kick-off	och	det	förslaget	flyttas	till	ett	senare	möte.		
Diskussionen	handlar	om	att	kunna	ha	aktiviteter	mitt	i	veckan	eller	helger,	gärna	utan	
alkohol.	Samt	inom	budget.	
Förslagen	 bakas	 ner	 till	 de	 övergripande	 kategorierna	 picknik-event,	 sittning	 samt	
betalevent	med	annan	arrangör.		
Styrelsen	 beslutar	 via	 omröstning	 att	 ha	 ett	 picknick	 event	 men	 styrelsen	 verkar	
överlag	vara	sugna	på	att	ha	en	cykelhajk.		
Malin	 föreslår	att	hyra	Lophtet	och	ha	övernattning	där	efter	en	cykelutflykt.	Sofie	
föreslår	att	höra	med	intendenten	om	det	går	att	förlänga	tiden	för	att	hyra	Lophtet.		
Norea	vill	begränsa	styrelsens	insats	lite	grann.		
Linnea	föreslår	att	ha	en	cykelhajk	med	grillning	på	kvällen.	Styrelsen	ställer	sig	positiv	
till	detta.		
Ylva	yrkar	på	att	inte	ha	övernattning.	Henrik	yrkar	på	att	ha	övernattning.	Styrelsen	
biföll	Ylvas	yrkande.	Ylva	yrkar	på	29/4.	Ytterligare	förslag	som	kommer	fram	är	6/5	
och	20/5.	Styrelsen	beslutar	att	bifalla	Ylvas	yrkande.		
Malin	lyfter	frågan	att	sexmästerier	får	två	tack,	dvs	sextack	och	sektionstack	och	att	
phaddrarna	 bara	 får	 ett	 phaddertack	 och	 inte	 ett	 tack	 på	 höstterminen.	 Styrelsen	
beslutar	att	lyfta	frågan	med	revisorerna.	
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e. Extrainsatt	HTM	
Marcus	frågar	om	det	går	att	ändra	i	år	2017	års	budget	på	ett	XHTM.	Någon	fågel	
har	viskat	att	det	kan	ha	funnits	en	intresserad	till	posten	som	InfU-chef.		
Styrelsen	röstar	via	acklamation	att	inte	ha	ett	extrainsatt	HTM	i	nuläget.	
	

f. VTM	
	

Ett	förslag	på	vårterminsmöte	är	den	25/4	kl	16.00.		
Simon	undrar	om	det	är	bra	att	ha	två	datum	om	det	krävs	ajournering.	Linnea	svarar	
att	mötet	det	datumet	kan	börja	kl	16	och	ha	middag	ca	19	för	att	slippa	ha	möte	två	
dagar.	Linnea	berättar	att	vissa	treor	har	seminarie	i	Ellära	till	kl	17,	samt	att	ettorna	
har	övning	till	kl	17.	Flera	i	styrelsen	föreslår	att	ha	mötet	senare	så	det	inte	krockar	
med	övningar.	Ylva	föreslår	att	inte	ha	några	beslut	om	personval	före	kl	17.15.	
Simon	föreslår	på	att	mötet	börjar	under	lunchen	och	sen	fortsätter	kl	17.11	t	ex.		
Styrelsen	vill	ha	kall	mat.		
Norea	föreslår	att	ha	mat	17.11	och	möte	17.46.		
Ylva	sakupplyser	att	mötet	inte	kan	ajourneras	till	dagen	efter,	Malin	säger	att	mötet	
kan	ajourneras	en	vecka.		
Mirjam	yrkar	på	streck	i	debatten.		
Styrelsen	beslutar	att	VTM	är	den	25/4,	tid	kommer	senare.	

	
g. Entledigandet	och	fyllnadsval	av	funktionär		

Linnea	yrkar	på	att	entlediga	Johanna	Schmidt	ur	Studierådet,	samt	Emily	Garney,	
W2	från	InfU.	Norea	yrkar	på	att	fyllnadsvälja	Kajsa	Jacobsson	till	PR-utskottet.	
Henrik	yrkar	på	att	ur	AKG-utskottet	entlediga	följande	funktionärer:	Louise	Persson	
W1	och	Emily	Huynh	W1.	
Styrelsen	biföll	Linnea,	Henrik	och	Noreas	yrkanden.		
	

h. Sektionsgroda	
Mirjam	informerar	om	vilka	krav	som	krävs	för	få	sektionsgrodan,	bl	a	att	utse	en	
kontaktperson	samt	att	alltid	ha	ett	vegetariskt	alternativ	på	sina	sittningar.		
Mirjam	frågar	om	styrelsen	vill	försöka	skaffa	sektionsgrodan.	Styrelsen	ställer	sig	
positivt	till	detta.	Marcus	tycker	det	låter	som	ett	uppdrag	för	ett	utskott.	Malin	
tycker	det	ligger	mycket	hos	källarmästaren,	alternativt	ett	samarbete	mellan	
källarmästaren	och	sexmästaren.	Ylva	yrkar	på	att	KM	lyfter	frågan	i	
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Programmästeriet	och	där	ser	om	det	finns	en	post	som	kan	tänkas	passa	för	
uppdraget	att	samordna	arbetet.	Sofie	undrar	hur	systemet	funkar	för	sexet	att	rent	
praktiskt	administrera.	Malin	svarar	att	systemet	är	tydligt.		
Malin	säger	att	det	är	svårt	att	lägga	ett	uppdrag	på	en	post,	utan	att	det	istället	blir	
på	en	person	tills	nästa	sektionsmöte	då	posten	kan	få	det	som	en	uppgift	via	en	
proposition.	Mirjam	yrkar	på	att	Simon	tar	kontakt	med	PM	och	frågar	om	en	person	
där	vill	ha	uppdraget.	Samt	utreder	om	det	finns	en	post	som	generellt	skulle	passa	
extra	bra	med	detta	uppdraget.	Ylva	jämkar	sitt	yrkande	till	Mirjams.		
Linnea	föreslår	att	bjuda	in	Maja	Lindblad	till	mötet	med	PM	då	hon	visat	stort	
intresse	för	detta.	Styrelsen	bifaller	Mirjams	yrkande.		

i. FUF	
Norea	berättar	att	FuF	är	långsam	med	att	lägga	upp	sina	ansökningar.		
Ylva	ska	fortsätta	att	få	tag	i	alla	underskrifter	från	tidigare	möten.		

j. Mecenatkort	
Mirjam	berättar	att	Agnes	Sörliden	har	hört	av	sig.	Agnes	föreslår	en	tävling.		
Simon	tänker	Wiggle	så	fort	någon	säger	tävling.	Ylva	föreslår	att	utse	aktiwerarna	
som	ansvariga.	Marcus	undrar	om	det	finns	en	sektionsfotograf.	Styrelsen	föreslår	
att	på	något	vis	ha	avslutningen	av	tävlingen	på	VTM.	Vid	användning	av	en	digital	
omröstning	krävs	det	att	vi	kollar	vilka	som	går	eko.	Ylva	tycker	att	det	inte	spelar	så	
himla	stor	roll	om	någon	som	inte	är	eko	röstar.	Malin	yrkar	att	sektionen	får	skicka	
in	förslag	till	en	specifik	mail	som	styrelsen	sen	väljer	fem	förslag	från	och	som	
sektionen	sen	får	rösta	på.		
Styrelsen	beslutar	att	bifalla	Malins	yrkande.		
Malin	vill	gärna	att	någon	i	InfU-utskottet	eller	i	PRutskottet	gör	det.	Mailen	är	w-
mecenatkort@tlth.se.	Mirjam	skriver	en	kort	infotext	i	wekobrevet.	Deadline	föreslår	
bli	8/2.	Norea	vill	ha	längre	tid.	Simon	instämmer.	Annan	deadline	är	15/2.	Norea	
yrkar	på	1/3.		
Förslagen	är	8/2,	15/2,	1/3.	Styrelsen	beslutar	att	deadline	blir	1/3.		

k. Firmatecknare	
Marcus	Norlin,	kassör,	yrkar	på	att	välja	sig	själv	och	Mirjam	Särnbratt,	ordförande,	
till	firmatecknare	med	rätt	att	agera	som	firmatecknare	tillsammans	eller	var	och	en	
för	sig.		
Styrelsen	bifaller	Marcus	Norlins	yrkande.		

l. G-punkt	
*Henrik	lämnar	mötet.	
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Malin	yrkar	på	8/3,	Norea	yrkar	på	1/3,	Mirjam	yrkar	på	4/3.		
Styrelsen	beslutar	att	bifalla	Noreas	yrkande.	Mirjam	informerar	K-styrelsen.	
Styrelsen	sätter	tiden	till	kl	17.00.		

m. Mentorsutskott		
*Henrik	återvänder	till	mötet.	
Linnea	berättar	att	sektionen	vill	ha	fler	SI	ledare.	Pengar	till	lön	finns	inte	från	
programledningen,	men	utbildningen	kan	betalas.	”Lönen”	kan	bli	funkistack.	Malin	
vill	inte	ha	fler	poster	att	fylla.	Linnea	föreslår	att	ha	dessa	funkisposter	under	SRW.	
Simon	tycker	att	det	kan	bli	otydligt	var	de	personerna	hör	hemma,	då	de	både	ligger	
under	programledningen	och	som	funktionärer.	Norea	är	orolig	över	mer	arbete	för	
Linneas	del	i	SRW.	Ylva	tycker	att	det	kan	bli	konstigt	med	en	känsla	av	att	de	blir	
”andrahands-SI-ledare”.	Simon	tycker	ideen	är	intressant	och	är	en	bra	lösning.		
Marcus	undrar	hur	många	som	är	med	i	SRW	idag.	Linnea	svarar	12	st	med	henne	
men	har	väldigt	mycket	att	göra.	Linnea	vill	ändå	ha	något	slags	tack	för	det	och	vill	
hitta	en	lösning	för	detta.	Norea	tycker	vi	kan	undersöka	möjligheterna	och	lägga	
fram	förslaget	på	nytt	för	programledningen.	Norea	ställer	sig	emot	förslaget.	Henrik	
tycker	det	känns	som	en	positiv	grej	att	ha	på	CV:t.	Simon	tycker	det	kan	annonseras	
som	en	sak	som	håller	kunskaperna	fräscha.		
Ylva	yrkar	på	streck	i	debatten.	Styrelsen	biföll	yrkandet.	Linnea	föreslår	att	gå	ut	i	
wekobrevet	och	fråga	efter	äldre	studenter	som	kan	hjälpa	till	under	studiekvällarna	
med	”lönen”	att	få	ett	rekommendationsbrev.		
Malin	yrkar	på	att	bordlägga	ett	beslut	om	frågan	till	nästa	möte.	Styrelsen	biföll	
Malins	beslut.		

n. Huvudsponsor	
Henrik	önskar	få	input	på	hur	styrelsen	ser	på	att	ha	en	huvudsponsor.		
Norea	är	positiv.	Linnea	är	också	positiv	men	vill	veta	mer	om	mer	specifika	företag.		
Henrik	har	lyft	frågan	till	programledningen	för	att	se	hur	de	ställer	sig,	med	tanke	på	
att	de	ordnar	studiebesök	i	3:an.	Mirjam	yrkar	på	att	bordlägga	frågan	till	efter	W-
dagen.	Styrelsen	biföll	Mirjams	yrkande.		

o. W-dagen	
Henrik	behöver	hjälp	med	att	rulla	mattor	till	W-dagen.	Tid	är	ca	22/2	på	
eftermiddag/	kvällen.		
Henrik	ber	att	alla	frågar	sina	utskott	om	de	vill	hjälpa	till.	Sofie	vill	be	att	sexet	
slipper	då	de	har	mycket	att	göra	med	brunchen	redan.		
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Norea	vill	påminna	om	att	PRutskottet	brukar	ordna	CV-fotografering	och	därför	
känner	sig	lite	upptagen.	Henrik	tycker	det	är	bra	med	CV-fotografering.		
Antagligen	behövs	det	mellan	3-10	personer.	Styrelsen	bjuder	på	kaffe	och	
eventuellt	fika.	Alla	utskottsordföranden	ska	kolla	med	sina	utskott,	räcker	inte	det	
ska	frågan	lyftas	i	klassgrupper.	Besked	ska	ges	till	Henrik	den	15/2.		

p. Övrigt	
a.	Input	på	remisser:	
Mirjam	frågar	om	vi	vill	ge	Kåren	input	på	olika	remisser.	Malin	tycker	det	är	bra	att	
ha	koll,	då	vi	är	en	liten	sektion	och	många	beslut	brukar	gynna	de	stora	sektionerna.	
Linnea	säger	att	om	vi	inte	kollar	på	något	kan	vi	inte	påverka	beslut	men	vet	vi	om	
det	kan	vi	reservera	oss	besluten.	Styrelsen	vill	ha	remisser.		
	
b.	Affischering	på	KC:	
Malin	frågar	om	phøset	får	affischera	överallt	på	KC.	Ingen	vet	riktigt	men	föreslår	C-
korridoren,	B-korridoren	om	de	frågar	NatFak,	samt	i	Wåtmarken.		
	
c.	Uppdatera	styrelsemailen	så	det	blir	enhetligt:	
Är	redan	gjort.		
	
d.	Hack	for	Sweden		
Mirjam	frågar	om	texten	från	Hack	for	Sweden	ska	med	i	Wekobrevet.	Styrelsen	är	
lite	negativ	till	detta,	de	tycker	det	låter	lite	som	spam	och	orelevant.	Ylva	föreslår	
att	skicka	med	infon	i	Wekobrevet	då	det	har	någon	slags	miljökoppling.	Henrik	säger	
att	några	säger	att	vi	ska	ta	betalt	för	reklam	i	Wekobrevet	men	att	det	är	svårt	att	
lösa	rent	praktiskt	med	små	förslag.	Marcus	berättar	att	reklamen	brukar	finnas	lite	
överallt.	Norea	vill	inte	ge	gratisreklam.	Ylva	vill	ha	ett	standardmail	för	företag	som	
ger	oss	reklamförslag.	Malin	vill	inte	ha	reklam	i	wekobrev.		
	
e. Slack:	
Henrik	vill	att	alla	ändrar	sina	slack-namn	till	sina	riktiga	namn	samt	har	en	riktig	
profilbild.	Henrik	vill	att	allt	ska	ske	i	Slack.	Ylva	tänker	att	gammelstyret	kan	fortsätta	
skriva	i	facebookchatten.	
Malin	vill	alltid	ha	svar	på	frågor	även	om	folk	inte	vet	svaret.	Ylva	föreslår	att	vi	låter	
det	gå	lite	tid	med	alla	flikar	i	slack	kvar	och	sedan	se	vad	som	är	behöver	vara	kvar.	
Marcus	tycker	också	slack	är	bra.	
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1.9 Ordförande-	och	presidiebeslut	
	 Inga.	
1.10 Övriga	frågor	

Marcus	undrar	över	ekonomiansvariga	i	utskotten	ska	ha	tillgång	till	ekonomin.	Det	
lär	 hamna	 på	 Henrik	 i	 AKG.	 Henrik	 har	 fakturerat	 två	 företag	 och	 bara	 upplyst	
kassören	om	det.	Marcus	vill	 gärna	ha	en	ansvarig	 för	AKG	och	pratar	vidare	med	
Henrik	snart.	
	
Simon	föreslår	att	Styrelsen	ses	och	städar	NR	den	8/2,	efter	studiekvällen.		
	
Mirjam	vill	ha	ett	minimöte	och	höra	när	övriga	i	styrelsen	har	mycket	att	göra	och	
gärna	göra	det	individuellt.	Mirjam	föreslår	att	det	är	frivilligt.		
Malin	vill	gärna	ha	ett	styrelsehäng	och	snacka	visioner.	Ylva	vill	gärna	ha	styrelsehäng	
där	vi	bara	hänger	också.		
	

1.11 Mötesordförande	avslutar	mötet	
	


