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Protokoll Styrelsemöte VIII 2017-08-19
Tid: Lördag, 19 augusti 2017, 17:15
Plats: Weras Lagun
Närvarande: Mirjam Särnbratt, Louise Söderberg, Katja Eftring, Linnea Ahl, Märta
Bengtsson, Sofie Harald, Olivia Nilsson, Ebba von Wachenfeldt, Marcus Norlin och Pontus
Landgren

8.1 Ordförande öppnar möte

8.2 Formalia

a. Val av mötesordförande
Mirjam Särnbratt valdes.

b. Val av mötessekreterare
Louise Söderberg valdes.

c. Val av justerare
Linnea Ahl valdes.

d. Fastställande av dagordning

e. Tid och sätt
Mötet hölls i Weras Lagun då Marie Curie ej kunde bokas. Beslut om tid och plats
godkänns med den förändrade platsen.

f. Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor.

8.3 Adjungeringar

Pontus Landgren adjungerades in med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.

8.4 Föregående mötesprotokoll

Lämnades till nästa möte.

8.5 Nästa möte

Nästa styrelsemöte beslutades till den 24/8-2017 klockan 13:00. Mirjam yrkade på att nästa
protokollförda möte skulle vara onsdag 30/8 klockan 12:00 och detta bifölls av styrelsen.
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8.6 Rapportering

a. Ordförande
Ordföranden har haft koll på ordförandemailen och försökt dra i pågående projekt över
sommaren såsom hemsidan. Styrelsemantlar till de nya styrelsemedlemmarna har skickats
för att kunna broderas. Har även haft kontakt med husstyrelsen angående ombyggnationen
av kemicentrum.

b. Sekreterare
Sekreteraren har läst vårt reglemente och våra stadgar över sommaren, samt hållit koll på
sekreterarmailen. Sen har sekreteraren jobbat med hur nollornas mailadresser ska samlas in
och därför bett huwudphaddrarna att ta in dessa och skicka.

c. Kassör
Som kassör har jag ägnat mig åt att lösa in en utbetalningsavi från Sweco, ansökt om
bankkort till sektionen, uppdaterat iZettle-information och burit in brädor till Wåtis.

d. PR-chef
I sommar har jag informerat faddrar inför den kommande nollningen om Bostadsakuten,
bland annat vad det är och hur man kommer i kontakt med mig. Jag har även försökt hitta
sovplatser för akuta boendekriser i både phaddergruppen och W-sek gruppen på Facebook.

e. Arbetslivskontakt
Inte närvarande.

f. Sexmästare
Sexmästaren har under sommaren haft distansmöten med diverse sexmästare från andra
sektioner som W ska samarbeta med under nollningen. Samt uppdaterat sexet om
ändringar och planerat in kick off för utskottet.

g. Studierådsordförande
Jag har haft en bra sommar, har jobbat lite men också varit ledig, vilket har varit väldigt
skönt. Studierådsordförande-mässigt har jag inte gjort så mycket, har satt mig in lite i de
dokument som min företrädare Linnéa lämnat åt mig samt förberett inför nollningen.

h. Jämlikhetsombud
Sedan förra mötet har jag haft ett sista möte med LiBe och en trevlig avslutning med
JämU. Under sommaren har både jag och utskottet vilat, och denna terminen har jag
kollat intresse inför JämUs station till på På Wift och kallat till ett första JämU-möte för
terminen. Jag har också haft möten och aktiviteter med styrelsen.

i. Infochef
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Under sommaren har Infochefen haft kontakt med ordförande och kassören om att anställa
någon till att fixa hemsidan. Infochefen har även kontaktat sitt utskott för att samla ihop
dem inför terminsstart och nollning.

j. Øverphøs
Inte närvarande.

k. Källarmästare
Källarmästaren har under sommaren fixat med Salto Access till styrelsen och läst
sektionens reglemente och stadga.

l. TLTH/Kårfullmäktige
Pontus frågade vad vi har för förväntningar på honom och vilken information vi vill ha.
Mirjam berättade vad hon sagt innan och alla höll med. Pontus meddelar att det är
fullmäktige möte 31/8 samt 28/8 styrelsemöte. Styrelsemötet kommer hantera frågan om
man kan vara stödmedlem utan att vara teknolog. Marcus undrar om det kommer finnas
styrelseutbildningar och Pontus meddelar att det kommer finnas till våren men vet inte om
det kommer finnas på hösten.

m. Inspektor
Inte närvarande

n. Övriga meddelanden
Inget.

8.7 Ekonomisk rapportering

Mirjam undrade hur vi låg till budgetmässigt med tanke på att vi låg plus innan. Marcus
meddelade att vi fortfarande låg på plus. Sektionen har dock inte fått in alla pengar från
w-dagen än och fakturor för overaller har inte kommit.

8.8 Inkomna handlingar

8.9 Beslutsuppföljning

a. Val av Vice Ordförande
Mirjam yrkade på att Louise Söderberg väljs till Vice Ordförande och styrelsen biföll detta.

b. Medlemsregistrering till Förbundet Unga Forskare
Mirjam berättade att vi tidigare år har kunnat registrera nya medlemmar på ett enkelt
sätt, men nu under en årsrevision så ville FUF ha en hel medlemslista och inte bara några
namn som de velat ha innan. En sådan medlemslista kunde inte lösas mitt under sommaren
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och ett per capsulam-beslut togs av gamla styrelsen. De beslutade att ett budgetavsteg på
4000 kronor kommer tas genom att vi inte är medlemmar i FUF 2016. För att lösa
medlemskapet till 2017 behöver det undersökas om medlemmars kontaktuppgifter får
skickas till FUF. Märta påpekade att Norea, föregående PR-Chef, skickade ut en länk förra
året där sektionens medlemmar fick fylla i sina uppgifter och Sofie tillade att detta
stämmer och att det skickades ut då antal uppgifter som krävdes av FUF blev fler. Mirjam
tillade att det handlar om att alla personuppgifter behövs men sektionen vill inte bryta
personuppgiftslagen och måste därför ha allas tillåtelse att skicka ut denna information. En
medlemslista kunde därför inte skickas under sommaren. Målet är att lösa detta problem
till nästa år. Marcus undrade hur kåren hanterar personuppgifter och Pontus berättade att
kåren också gör lite fel och att detta är något som de håller på att arbeta med. Men tillade
också att Anders, generalsekreterare, kan ha lite mer inblick i hur det fungerar i dagsläget.
Styrelsen kan därför kontakta honom för information. Mirjam undrade om styrelsen kunde
godkänna detta budgetavsteg i budgeten 2017 som gamla styrelsen tog per capsulam och
det bifölls av styrelsen.

c. Val av mötesdag
Henrik och Malin har inte lämnat in vilka dagar som de kan men ÖPK möten vet styrelsen
är på måndagar. Mirjam yrkade på att styrelsemöten ska ligga på onsdagar varannan lunch
och varannan kväll. Styrelsen biföll Mirjams yrkande.

d. Övrigt
Inga övriga punkter.

8.10 Ordförande- och presidiebeslut

Inga ordförande- och presidiebeslut togs under sommaren.

8.11 Per Capsulam-beslut

Se under Medlemsregistrering Förbundet Unga Forskare, punkt 8.9 b.

8.12 Övriga frågor

Marcus undrade ifall phaddrar hade fått information om att kontantkort var det bästa sättet
att betala overaller på under försäljningen av dessa. Denna information hade inte gått ut till
de berörda och Marcus skulle därför prata med Malin om detta.

8.13 Mötesordförande avslutar mötet
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