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Protokoll	styrelsemöte	II	2017-02-16	
Tid:	Torsdag,	16	februari,	2017,	17.30	
Plats:	Marie	Curie,	KC	
Närvarande:	Ylva	Selander,	Norea	Cardell,	Sofie	Harald,	Mirjam	Särnbratt,	Marcus	Norlin,	
Linnea	Andersson,	Henrik	Andersson,	David	Wessman,	Agnes	Sörliden,	Tom	Allen,	Manfred	
Schmidt,	Sara	Abrahamsson	och	Linnéa	Sjöström.	
2.1 Ordförande	öppnar	möte	
2.2 Formalia	

a.	 Val	av	mötesordförande	
Mirjam	Särnbratt	valdes.	

b.	 Val	av	mötessekreterare	
	 Ylva	Selander	valdes.	

c.	 Val	av	justerare	 	
Marcus	Norlin	valdes.	

d.	 Fastställande	av	dagordning	
Mirjam	yrkar	på	att	lägga	till	§2.8	a.	Hemsidan	och	justera	övriga	punkter	efter	detta.	
Styrelsen	 biföll	 Mirjams	 yrkande	 och	 fastställde	 dagordningen	 med	 ovan	 nämnda	
ändring.		

2.3 Adjungeringar	
Manfred	 Schmidt,	 Sara	 Abrahmasson	 och	 David	 Wessman	 adjungeras	 in	 med	
närvaro-,	yttrande-	och	yrkanderätt.				

2.4 Föregående	mötesprotokoll	
	 Protokoll	styrelsemöte	1	läggs	till	handlingarna.		
2.5 Nästa	möte	

Styrelsen	 kommer	 under	 våren	 2017	 att	 preliminärt	 ha	 möten	 varje	
torsdagalternerande	 lunchmöten	 och	 kvällsmöten.	 Närmaste	 tiden	 innebär	 det	
följande	datum:	
10/2,	kl	12.11	i	Weras	(gamla	Sigges)	lagun	
16/2	kl	17.30	i	Marie	Curie-	Protokollfört	
22/2	kl	12.11	i	Weras	(gamla	Sigges)	lagun	
(23/2	är	det	arbetsmarknadsdag)	
2/3	kl	17.30	i	Marie	Curie	
9/2	kl	12.11	i	Marie	Curie/	Weras	(gamla	Sigges)	lagun	
23/3	kl	12.11	i	Weras	(gamla	Sigges)	lagun	
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30/3	kl	17.30	i	Marie	Curie-	protokollfört		
2.6	Rapportering		

a.	 Ordförande	
Ordföranden	har	sedan	senaste	mötet	haft	OK-skiphte,	OK-möte	och	närvarat	på	ett	
första	husstyrelsemöte,	volley	vilket	var	mycket	spännande.	Mantlarna	har	skickats	in	
för	 brodyr	 och	 resultatet	 väntas	med	 spänning.	 Information	 under	 brandlarm:	 det	
kommer	bli	ett	bättre	system	i	framtiden.		

b.	 	Sekreterare	
Missat	ett	lunchmöte	med	Simon	om	monumentet.	Fixat	en	länk	för	att	anmäla	SMS-
listor	till	brandövningar	och	vid	olyckor.	Fått	in	ett	mail	om	mecenatkort,	funderar	på	
en	ny	taktik	för	att	marknadsföra	mera.	Uppdaterat	alla	funkislistor	där	jag	har	fått	in	
information	från	utskottsordförande.		

c.	 Kassör	
	 Bett	Elin	beställa	kontobevis	till	FuF.	
	 Deltagit	på	gymnasiebesök	hos	Jensen	Gymnasium.	
	 Alla	blanketter	som	ska	till	Nordea	är	underskrivna.	
	 Kan	inte	delta	på	styrelseutbildningen	på	söndag.	

d.	 PR-chef	
	 Jag	har	sen	senaste	kvällsmötet:	
	 haft	möten	med	utskottet	och	planerat	lite	inför	W-dagen,	inför	gymnasiebesök.		
	 Träffat	Charlotte	från	ettan	som	ska	hjälpa	till	med	design	på	Rollup	
	 Varit	på	gymnasiebesök	på	Jensen	
	 Hjälpt	till	att	hitta	faddrar	till	Flickor	på	Teknis	
	 Tagit	en	eftermiddag	på	stan	med	PR	och	satt	upp	affischer	om	skugga	en	student	
	 Startat	studiecirkel	
	 Påbörjat	årsredovisning	till	FuF	-	krånglar	en	del	med	medlemsregistreringen...	
	 Hämtat	ut	delar	av	programbladet	i	promotingsyfte	
	 Varit	på	styrelsemöten	(och	fulllmäktigemöte)	
	 Och	så	vidare....	
	

e.	 Arbetslivskontakt	
	Sedan	förra	protokollförda	mötet	har	AKG-utskottet:	Blivit	sent	upplysta	om	att	man	
ska	skicka	ut	bindande	avtal	till	företagen	inför	W-dagen	för	att	se	till	att	företagen	
faktiskt	måste	 betala.	 Till	 följd	 spände	 AKG-utskottet	 sina	 effektivitetsmuskler	 och	
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skickade	ut	avtal	till	samtliga	företag	på	väldigt	kort	varsel	och	detta	är	AK	väldigt	nöjd	
med.	
	Utskottet	har	bokat	in	en	lunchföreläsning	under	antingen	LV	1	eller	2	nästa	läsperiod	
med	Eon,	då	dessa	inte	hade	tid	att	synas,	på	W-dagen.	Meckat	med	broschyr,	ståbord,	
affischer	och	förberedande	för	blåa	mattor,	inför	W-dagen.	
	Massa	 annat	 och	 lite	 till,	 inför	 W-dagen.	 Nuvarande	 AK	 har	 även	 rådgivit	 med	
föregående	arbetslivskontakt	Lina	Ekstedt	per	telefon,	inför	W-dagen.	Har	jag	sagt	att	
vi	jobbar	på	inför	W-dagen	förresten?	
	Så	för	att	komma	ifrån	arbetet	litegrann	anordnade	AK	även	en	biofilmkväll	för	AKG-
utskottet	med	sönderbränd	kladdkaka	och	en	viss	norsk	tv-serie	vid	namn	”Skam”.	

	
f.	 Sexmästare	

Sen	 förra	 mötet	 har	 sexmästaren	 bland	 annat	 varit	 på	 Sexkollegieskiphte,	 haft	
mästarmys	samt	fixat	och	trixat	inför	kommande	event.	Där	ingår	t.ex.	att	skriva	på	
papper	för	bokning	av	Gallien,	kontakta	F-sexmästare	för	sittning	i	mattehuset,	träffa	
sexmästare	från	E	och	K	och	prata	Alumnisittning,	ha	härlig	diskussion	med	sexet	om	
vad	en	brunch	ska	innehålla	med	mera.	Datum	för	temasläpp	18/3.		

	
g.	 Studierådsordförande	

Sedan	sist	har	studierådsordförande	hållit	i	två	studiekvällar,	anordnat	ett	fyll	i	CEQ	
event	och	 även	 fixat	med	nomineringar	 till	 två	pedagogiska	priser	 och	priset	 årets	
ekoprofil.	Har	även	utöver	detta	fixat	med	CEQ-möten	och	är	mitt	uppe	i	att	hjälpa	till	
med	utformningen	av	 temodynamikskursen	 till	hösten.	Har	varit	på	CEQ-utbildning	
och	 Kick-off	 med	 SRX.	 Och	 har	 haft	 ett	 par	 möten	 med	 mitt	 studieråd,	 ett	 par	
diskussionsmöten	med	styrelsen	och	lite	andra	trevliga	småmöten.		

	
h.	 Jämlikhetsombud	

Jag	 har	 sedan	 förra	 rapporteringen	 haft	 ett	 lite	 längre	 planeringsmöte	 +	 ordinarie	
lunchmöte	med	JämU.	Vi	har	brainstormat	och	planerat	verksamhet	till	terminen,	och	
på	alla	hjärtans	dag	hade	vi	vår	första	aktivitet:	vi	stod	i	A-korridoren	över	lunch	och	
bjöd	på	kakor	och	höll	i	ett	quiz	om	jämlikhet	kopplat	till	kärlek.		
Jag	 har	 också	 varit	 på	möte	med	 likabehandlingskollegiet,	 men	 va	 tvungen	 att	 gå	
därifrån	ganska	tidigt.	Jag	har	också	beställt	regnbågshängslen.		

	
i.	 	Informationsutskottet	
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Ingen	rapport	från	utskott.	
j.	 Öwerphøs	

	Sara	rapporterar	åt	Malin.	Preliminärt	nollningschema.	Temasläpp	22/4.	Utstyrseln	
klar.	Phadderintervjuer	 inplanerade.	Budgeten	fastställd	utan	ändringar.	Phøbhelg	 i	
helgen.		

k.	 Källarmästare	
	 Är	sjuk.	Ingen	rapportering.		

l.	 TLTH/Kårfullmäktige	
David	har	planerat	mycket	 inför	 styrelseutbildningen	 i	helgen.	Reftec	och	TLTH	har	
skickat	ut	en	enkät,	”Hur	mår	teknologen?”.	Agnes	fyller	i	att	enkäten	kommer	gå	till	
regeringsnivå	och	de	vill	därför	få	in	många	svar.		
Det	 är	 även	 dags	 för	 val	 av	 bla	 styrelse	 och	 heltidare	 på	 Kåren.	 Nominera	 och	
kandidera	på	tlth.se.		

m.	 Övriga	meddelanden	
Linnea	 berättar	 att	 de	 i	 SRW	 kommit	 fram	 till	 priser	 för	 årets	 Ekoprofil	 och	 årets	
Övningsledare.	Hon	är	 lite	bekymrad	då	båda	är	 i	SRW.	Styrelsen	har	 inga	problem	
med	beslutet	då	processen	bedöms	ha	gått	väl	tillväga,	då	alla	namn	plockats	bort	ur	
valprocessen	och	SRW	valt	personerna	anonymt.		

2.7 Beslutsuppföljning	Beslut/Information	
	

2.8 Pågående	projekt	
a. Hemsidan	

Manfred,	 som	är	webmaster,	 informerar	 om	hemsidan.	Manfred	 har	 lagt	 in	 en	 ny	
funktion,	under	studeranderubriken	finns	en	funktion	där	det	står	”logga	in”.	Manfred	
rekommenderar	att	byta	lösenordet	från	föregående	år	eftersom	de	är	väldigt	lätta	
att	minnas.	Han	kan	också	byta	lösenord	om	det	behövs.	Linnéa	delar	ett	dokument	
till	Manfred	om	diskussionen	som	var	i	höstas	om	hemsidan.		
Ylva	vill	ha	en	tydligare	kalender	och	en	finare	bild.		
David	undrar	om	domännamnet	wsek.se	fortfarande	ligger	under	D-sektionen.		
Agnes	vill	att	alla	policys,	stadgar	och	reglementen	ska	ligga	på	hemsidan.	Även	alla	
gamla	protokoll.		Manfred	erbjuder	sig	att	hjälpa	till	med	detta.	Ylva	och	Mirjam	ska	
försöka	göra	det	kontinuerligt.		
Mirjam	vill	uppdatera	 informationen	på	hemsidan	som	 inte	stämmer	sedan	hösten	
2016.	Mirjam	skulle	också	vilja	ha	mer	information	från	utskotten	på	hemsidan,	om	de	
orkar.	Manfred	ska	försöka	få	utskotten	att	uppdatera	sin	information.	Frågan	lyfts	om	
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alla	skulle	kunna	logga	in	på	hemsidan.	Frågan	är	vad	det	skulle	ge	studenterna?	De	
flesta	 använder	 Facebook.	 Utskottsmedlemmar	 ska	 kunna	 få/	 ha	 inlogg	 för	 att	
förenkla	uppdatering	av	information.	Manfred	föreslår	att	ge	någon	i	utskottet	ansvar	
att	uppdatera	hemsidan	och	kalla	den	”webbansvarig	för	xxx”.		
	

b. Sektionsmonument	
Ylva	berättar	att	Simon	och	hon	inte	hunnit	göra	en	detaljskiss	av	monumentet	att	få	
en	offert	på.	Henrik	undrar	om	företaget	också	skulle	kunna	riva	monumentet.	Ingen	
vet	 hur	monumentet	 är	 fäst	 i	 marken,	Mirjam/	 Ylva	 ska	 fråga	 i	 Facebookgruppen	
”Gamla	och	dryga”.		

c. Ombyggnad	på	KC	
Inget	nytt	på	husstyrelsemötet	idag.	Det	verkar	som	det	kanske	börjar	byggas	enligt	
Mirjam	våren	2068	med	lite	tur.		

d. W-samarbete	
Norea	frågar	om	det	stämmer	att	vi	idag	är	8	som	åker.	Det	stämmer.	Tur	och	retur	
går	på	ca	800-1000	kr.	Norea	undrar	om	alla	vill	ha	en	tur	och	retur	biljett	då	vi	är	
lediga	två	veckor	efter	den	helgen.	Norea	vill	veta	om	hon	ska	boka	till	alla	och	i	så	fall	
vilken	biljett	så	snart	som	möjligt.	Ylva	tycker	det	är	bra	att	alla	åker	samma	tåg	och	
samtidigt	och	föreslår	att	alla	åker	tillsammans	upp.	Linnéa	S	ger	besked	om	hon	ska	
med	i	nästa	vecka	och	då	bokar	Norea	nog	biljetter	till	ditresan.		
*mötet	ajourneras	till	kl	18.43.		
*David	lämnar	mötet		
*mötet	återupptogs	kl	18.43.	

e. Funkistack	
Ylva	föreslår	att	gå	ut	med	info	om	datumet	i	wekobrevet.		
Mirjam	 frågar	 revisorerna	 om	 de	 tycker	 det	 är	 bra	 att	 phaddrar	 inte	 tackas	 på	
vårterminen	 medan	 sexmästeristerna	 tackas.	 Revisorerna	 säger	 att	 det	 är	 för	 att	
phaddrarna	inte	är	funktionärer,	det	krävs	ett	år	som	aktiv	och	inte	bara	en	läsperiods	
engagemang.	Men	revisorerna	uppmuntrar	till	att	tacka	funktionärer	i	sina	utskott	om	
det	finns	utrymme	i	budgeten.		
Norea	framför	att	Malin	ville	att	phaddrarna	skulle	tackas	på	hösten.	Tom	berättar	att	
i	K-sektionen	har	de	funktionärer	som	sitter	bara	en	termin	men	att	ett	sådant	system	
också	låser	phøsen	till	att	göra	på	ett	speciellt	sätt	varje	år.	Tom	och	Agnes	berättar	
att	phaddrar	då	också	måste	väljas	av	styrelsen	på	samma	sätt	som	sexmästeristerna	
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väljs	in.	Men	det	skulle	kräva	att	stadgar	och	reglementen	även	inkluderar	phaddrar	
som	funktionärer,	vilket	kräver	ett	sektionsmöte.		
Styrelsen	 var	 på	 förra	 mötet	 positivt	 inställda	 till	 en	 cykelutflykt	 med	 exempelvis	
grillning	på	kvällen.		
*Manfred	lämnar	mötet.		
Ylva	föreslår	att	2-3	personer	blir	ansvariga	för	funkistacket	och	tar	det	vidare.	Linnéa	
S	föreslår	att	ta	upp	frågan	på	en	diskussionslunch.		
Mirjam	yrkar	på	att	flytta	vårt	funkistack	till	den	6/5.	Styrelsen	biföll	Mirjams	yrkande.		
Sofie	har	tittat	på	lite	olika,	roliga	cykelutflykter.		
	

f. Extrainsatt	HTM	
Ylva	yrkar	på	att	fortsatt	avvakta	med	ett	XHTM.	Norea	frågar	revisorerna	om	de	är	
okej	 med	 att	 styrelsen	 tar	 bort	 punkten	 från	 dagordningen.	 Revisorerna	 vill	 att	
styrelsen	aktivt	fortsätter	leta	efter	en	INFU-chef.	Linnéa	S	föreslår	att	ha	ett	stående	
inlägg	i	wekobrevet	med	vakantsatta	poster,	samt	ha	ett	fastnålat	inlägg.		
Norea	yrkar	på	att	döpa	om	§”Extrainsatt	HTM”	till	§”vakantsatta	poster”	framöver,	
och	fortsätta	sökandet	efter	den	nya,	briljanta	INFU-chefen.	Styrelsen	bifaller	Noreas	
yrkande.	Linnéa	S:s	förslag	uppskattas	av	styrelsen	och	Mirjam	tar	på	sig	att	utföra	de	
förslagen.	Ylva	drar	tillbaka	sitt	yrkande.		
	

g. VTM	
Revisorerna	vill	inte	ha	möte	innan	kl	17,	då	det	är	skoltid.	Revisorerna	är	positiva	till	
att	styrelsen	får	börja	mötet	på	 lunchen	och	fortsätta	vid	17	om	de	vill.	Mirjam	vill	
gärna	ha	ett	datum	där	mötet	kan	fortsätta	om	det	behövs	ajourneras.	Revisorerna	
tror	inte	det	behövs	då	VTM	brukar	gå	snabbare	än	HTM.		
Styrelsen	är	positivt	inställd	till	att	börja	17.11	och	sedan	äta	mat	senare.	Tom	tycker	
vi	borde	ha	en	mer	generös	tid	att	börja	mötet,	Mirjam	tycker	det	är	bättre	att	sätta	
en	tidigare	tid	för	alla	är	ändå	alltid	sena.	Det	kommer	förslag	som	17.11,	17.23,	17.11,	
17.27.	Mirjam	yrkar	på	VTM	kl	17.23	den	25/4.	Styrelsen	bifaller	Mirjams	yrkande.		
	

h. Entledigande	och	fyllnadsval	av	funktionär	
Mirjam	yrkar	på	att:	
Entlediga:	Tove	Rappmann	från	PR-utskottet	och	Theo	Nyberg	som	Cafémästare.		
Fyllnadsvälja:	 Anna	 Hilgers	 till	 Walberedningen,	 Elsa	 Lindqvist	 till	 INFU	 och	 Oskar	
Heimer	till	AKG.	
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Styrelsen	 beslutade	 att	 ta	 besluten	 i	 klump	 och	 via	 acklamation.	 Styrelsen	 bifaller	
Mirjams	yrkande.		
	

i. Sektionsgroda	
Simon	har	 lyft	 frågan	 i	sitt	utskott,	Programmästeriet,	men	Simon	är	sjuk	så	 frågan	
lyfts	vid	ett	senare	tillfälle.		
	

j. FUF	
Norea	har	påbörjat	årsrapporteringen.	Norea	berättar	också	lite	kort	vad	FUF	är	och	
hur	det	gynnar	oss	att	vara	med	(vi	får	pengar).	Ca	1500	kr	som	grundersättning	+	45	
kr/medlem.	Den	nya	medlemsregistreringen	säger	att	telefonnummer	krävs	men	den	
gamla	 anmälningsmallen	 hade	 inte	 det.	 Tom	 föreslår	 att	 maila	 och	 fråga	 efter	
nummer.	Marcus	tycker	det	är	bättre	att	fråga	om	nummer	och	få	in	de	nummer	som	
går,	men	går	det	inte	så	går	det	inte.	Ylva	tycker	det	är	okej	om	Norea	inte	orkar	få	in	
alla	nummer,	då	det	ändå	är	så	lite	pengar	det	rör	sig	om.	Norea	nämner	också	att	det	
är	lite	dåligt	att	våra	stadgar	och	reglementen	är	dåligt	uppdaterade.		
	

k. Mecenatkort	
Ylva	har	fått	in	ett	bidrag,	Mirjam	vill	ha	in	fler	bidrag	och	undrar	hur.	Bra	att	påminna	
på	Facebook,	hemsidan,	samt	i	alla	klassgrupper.	Mirjam	undrar	om	ett	event	skulle	
vara	bra.	Marcus	tycker	de	flesta	är	med	i	w-sektionens	Facebookgrupp	men	Norea	
tycker	 att	 det	 är	 bra	 att	 alla	 delar	 ett	 inlägg.	 Agnes	 föreslår	 att	 dela	 inlägg	 från	
hemsidan	i	klassgrupperna	på	Facebook	för	att	förenkla	arbetet.	Norea	har	nu	kickat	
Christoffer	som	var	gammal	redaktör	och	lagt	till	nya	styrelsen	istället.	Christoffer	blev	
upprörd.		

	 Mirjam	skriver	ett	inlägg	om	mecenatkortstävlingen	på	Facebooksidan.		
	

l. G-punkt	
Mirjam	har	mailat	Dennis	om	datum.	Dennis	sa	att	datumet	blev	bra.		
Styrelsen	diskuterar	G-punkt	vidare	på	lunchen	den	22/2.	T	ex	om	W-styrelsen	vill	gå	
på	VGs	och	dansa	med	K-styrelsen.		
	

m. W-dagen	
Henrik	undrar	om	utskottens	medlemmar	kan	hjälpa	till	att	rulla	matta	dagen	innan	
W-dagen.	SRW	kan	inte.	Henrik	vill	gärna	vara	15	st.	Det	är	8	personer	i	utskottet	som	
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hjälper	till.	Styrelsen	fixar	fika.	PR-utskottet	kan	och	Norea	påminner	dem	på	tisdag.	
JÄMU	blir	påminda	på	måndag.	Ylva	och	Marcus	hjälper	också	till.	Mirjam	undrar	också	
om	styrelsen	hjälper	Henrik	att	rulla	ihop	mattorna	efter	W-dagen.	Henrik	behöver	att	
mattorna	tas	bort	samma	kväll.	Henrik	fixar	fika.		
Henrik	undrar	om	någon	sektion	lånat	mattor	av	oss	och	inte	lämnat	tillbaka	dem.	Ylva	
har	inget	minne	av	att	det	ska	ha	skett.		
	

n. Roll-up	
Norea	har	mailat	Kåren	och	undrat	vad	vi	gör	när	programledningen	inte	vill	sponsra	
oss.	Förslaget	är	att	istället	ha	vår	logga	och	TLTHs	logga	på	den.	Där	är	förslaget	att	
Norea	 och	 Henrik	 skriver	 en	 motion	 till	 Kårstyrelsen	 från	 hela	 W-styrelsen	 och	
förhoppningsvis	får	pengar	till	roll-up:en.	Charlotte	i	W16	är	duktig	på	layouter	och	
ska	hjälpa	Norea.		
	

o. Övrigt	
Athena	har	ett	evenemang	på	måndag	som	styrelsen	kan	dela	på	sin	Facebooksida.		
	
Revisorerna	vill	att	vi	uppdaterar	vår	stadgar	till	fullmäktige	då	vi	nu	inte	har	en	maskot	
officiellt	sett,	vilket	vi	borde	ha.		Agnes	vill	också	att	vi	uppdaterar	listan	på	första	sidan	
över	när	och	var	i	reglementet	uppdateringar	ändrades.	Revisorerna	har	ambitionen	
att	 vara	 närvarande	 och	 delaktiga	 på	 möten	 löpande	 och	 inte	 bara	 skriva	 en	
revisorsberättelse.		
	
Sara	undrar	om	styrelsen	har	några	tankar	och	synpunkter	på	årets	nollning.	
Synpunkter:		
Sofie	 vill	 ha	 en	 ”över-På-Wift”-phadder	 som	 utses	 i	 samband	 med	 att	 På-Wift-
phaddrarna	utses.	
Mirjam	föreslår	ett	lite	mer	samlat	”mys-häng”	i	phaddergrupperna.	
Norea	önskar	om	det	är	möjligt	att	hela	styrelsen	syns	för	nollorna,	så	de	vet	att	vi	
finns.	Där	styrelsen	också	berättar	vad	vi	gör	och	vad	vi	står	för.		
Ylva	föreslår	t	ex	en	workshop	där	phaddrar	får	skapa	studiecirklar	och	dela	upp	sina	
uppgifter.	
Marcus	föreslår	att	upplysa	om	vart	det	hämtas	och	lämnas	upphittade	saker.	
Agnes	föreslår	att	phøsen	planerar	in	exakt	när	phaddergrupperna	går	förbi	Expen	på	
Kåren	så	att	Kåren	kan	förbereda	sig	och	ge	ett	bra	intryck.		
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Linnéa	S	vill	sprida	mer	information	om	vad	SRW	gör	så	de	kan	få	hjälp	när	det	behövs	
på	ett	bättre	sätt.	Den	frågan	kommer	SRW	själva	att	driva	på	men	phøset	kan	hjälpa	
till.		

2.9 Ordförande-	och	presidiebeslut	
	 Inga.	
2.10 Övriga	frågor	

	Inga	övriga	punkter.			
2.10	Mötesordförande	avslutar	mötet	


