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Protokoll Styrelsemöte IX 2017-08-30
Tid: Onsdag, 30 augusti 2017, 12:00
Plats: Weras Lagun
Närvarande: Mirjam Särnbratt, Louise Söderberg, Katja Eftring, Linnea Ahl, Märta
Bengtsson, Sofie Harald, Ebba von Wachenfeldt, Henrik Andersson, Marcus Norlin, Pontus
Landgren och Joost Kranenborg

9.1 Ordförande öppnar möte

9.2 Formalia

a. Val av mötesordförande
Mirjam Särnbratt valdes.

b. Val av mötessekreterare
Louise Söderberg valdes.

c. Val av justerare
Marcus Norlin valdes.

d. Fastställande av dagordning
Mirjam yrkade på att fastställa dagordingen i sitt framvaskade utseende. Styrelsen biföll
detta.

e. Tid och sätt
Styrelsen godkände tid och sätt med tillägget ändrad sal då alla medlemmar dök upp på fel
ställe.

f. Anmälan av övriga frågor
Mirjam lade till punkt 9.12 c Val vid Kemiska Instutionen.

9.3 Adjungeringar

Pontus Landgren och Joost Kranenborg adjungerades in med närvaro-, yrkande- och
yttranderätt.

9.4 Föregående mötesprotokoll

Mirjam yrkade på att lägga Mötesprotokoll VII den 17 maj 2017 till handlingarna och detta
bifölls.
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9.5 Nästa möte

Nästa styrelsemöte planerades till onsdagen den 6/9-2017 klockan 17:00 i Marie Curie. Det
planerades också in ett lunchmöte onsdagen den 13/9-2017 klockan 12:00.

9.6 Rapportering

a. Ordförande
Sedan förra rapporteringen har ordföranden tillsammans med styrelsen skrivit spex och
haft en liten överlämning med nya styrelsen. På nollningens första dag hälsade SRW,
vice/sekreteraren och ordförande nollorna välkomna och gick därefter och tackade Annica
Granath med en blomma. På onsdagen bjöd styrelsen nollorna på lunch och lekte lekar
med nollorna under eventet Sankt Hans. Ordföranden tillsammans med starka
styrelsemedlemmar sålde overaller, märken och sångböcker samt tog hand om utlånandet
av iZettle.

b. Sekreterare
Sekreteraren har sedan förra rapporteringen hälsat nollorna välkommna tillsammans med
ordföranden och SRW ordföranden samt tackat av Annica Granath. På onsdagen så bjöd
styrelsen på lunch, hade en styrelsepresentation samt höll i en lek på St. Hans. Sekreteraren
har också deltagit i en station under På Wift samt hjälpt till att sälja märken, overaller,
sångböcker, diverse biljetter till event under nollningen och hjälpt phøset när det behövts.
Sekreteraren har dessutom varit med och spexat på sittning och gått på styrelsemöten.
Utöver detta har sekreteraren fått in de flesta mailadresser till de nya studenterna och
skapat en mailalias till W17.

c. Kassör
Sedan förra protokollförda mötet har kassören beställt bankkort, beställt roll-up till
PR-utskottet, kollat upp skatteregler och sålt biljetter till event under nollningen.

d. PR-chef
Inte närvarande.

e. Arbetslivskontakt
Sedan förra protokollförda mötet har AK haft kontakt med Sexet och Akzo Nobel inför
lunchföredrag. Inte lika lätt som man kan tro att beställa labbrockar genom ett företag (de
ville ha storlekar från ALLA). Haft en station på StadsKringWandringen som
styrelsemedlem. Planerat starten/kick-off för utskottet för den här terminen samt haft
kontakt med Tetra Pak inför lunchföredrag.

f. Sexmästare
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Sedan förra mötet har sexmästaren haft möten angående intersektionella sittningar med
t.ex. sexmästare från A och D samt med mästare och självklart hela sexet. Sexet har
anordnat grillning på St:Hans och där presenterade sig även sexet för nollorna med en episk
dans. Sexet har även löst nollningens första sittning, Punsch och Polyjuice, som hölls i
Cornelis och var mycket lyckad (enligt sexmästaren själv). Förutom det har sexmästaren
deltagit i aktiviteter med styrelsen såsom möten, välkomnat nya studenter och
styrelselunch med tillhörande styrelsepresentation.

g. Studierådsordförande
Då studierådsordföranden även är phadder har mycket av dennes tid sedan senaste mötet
gått åt till phadderrelaterade saker. Men studierådsordföranden har även hunnit åka och
“storhandla” inför nollningens studiekwällar, haft planeringsmöte inför studieworkshopen
med studierådet samt hållit i själva workshopen (som var lyckad!). Har även haft terminens
första allmänna möte med SRW då det planerades lite inför studiekwällarna och terminen i
allmänhet. Studierådet höll även en bokbytardag. Vidare har studierådsordföranden i rollen
som styrelsemedlem spexat på sittning, hållit i styrelsens station med lek under På Wift
och gått på styrelsemötena. Slutligen har studierådsordföranden även varit på sitt första
SRX möte, vilket var trevligt.

h. Jämlikhetsombud
Jämlikhetsombudet har hållit i en station på På Wift tillsammans med JämU, varit på
terminens första möte med Likabehandlingskollegiet, och kallat till ett första möte med
JämU. Dessutom har jämlihetsombudet också hjälpt till med nollningen i egenskap av
styrelsemedlem, genom att närvara vid olika event och laga styrelselunch till nollorna.

i. Infochef
Infochefen har samlat informationsutskottet till ett första möte. Där planerades upplägget
för terminen, fördeling av ansvarsområden samt På Wift-stationen som utskottet senare
höll i. Photoplanktonens (sektionsfotograf) aktivitet under nollningen bestämdes och hittils
har utskottet fotograferat under St:Hans (Ida Alterå) och sittningen Punsch och Polyjuice
(Infochefen). Infochefen har tillsammans med styrelsen hälsat nollorna välkomna, lagat och
serverat mat till nollorna och spexat på sittningen Punsch och Polyjuice.

j. Øverphøs
Inte närvarande.

k. Källarmästare
Källarmästaren har sedan förra mötet skaffat sig en bättre överblick över färg, penslar och
annat material i Wåtmarken. Har även beviljat ut den sista accessen och nu funkar
(förhoppningsvis) korten till aktuella lås för berörda personer. Var med och hälsade nya
studenter välkomna i kårhuset till uppropet. På tisdagen var källarmästaren med och sålde
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oweraller, sångböcker och märken. Var med och lagade lunch med resten av styret på
onsdag morgon och var med och delade ut den och presenterade sig själv samt
programmästeriet kortfattat inför ätande nollor. Satt med på en station på På Wift med
styret och lekte lekar. Var på tisdagen även med också spexade för våra nollor på sittningen
Punsch and Polyjuice.

l. TLTH/Kårfullmäktige
Det var ett styrelsemöte den 28/8 där det mesta handlade om stödmedlemmar. Nästa
fullmäktigemöte är den 31/8.

m. Inspektor
Inte närvarande.

n. Övriga meddelanden
Inga övriga meddelanden rapporterades.

9.7 Ekonomisk rapportering

Marcus hade inte hunnit sammanställa något nytt när det gäller ekonomin inför mötet.
Försäljningar höll fortfarande på till diverse nollningsrelaterade event, men det dök även upp
mycket kostnader på andra håll, som till exempel kaffemaskin och kylskåp.

9.8 Inkomna handlingar

Inga handlingar har kommit in.

9.9 Beslutsuppföljning

a. Datum för höstterminen
Mirjam yrkade på att fastställa datum för höstterminsmötet till den 1/11 och 2/11 och
styrelsen biföll detta.

b. Entledigande av funktionär
Mirjam yrkade på att entlediga Katarina McCleaf från Studierådet. Styrelsen biföll
Mirjams yrkande.

c. Kaffebryggare till Wåtmarken
Marcus yrkade på att han själv får i uppdrag att köpa en kaffekokare för max 1500:-. Mötet
biföll detta.

d. Övrigt
Mirjam meddelade att hon ska höra av sig till Anders, General Sekreterare för kåren, för
att se hur monumentet ska hanteras ekonomiskt.
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9.10 Ordförande- och presidiebeslut

Inga beslut har tagits.

9.11 Per Capsulam-beslut

a. Högtalare
Mirjam yrkade på att stadfästa beslutet som tagits om inköp av högtalare per capsulam
och styrelsen biföll detta.

b. Förbundet Unga Forskare
Mirjam yrkade på att stadfästa beslutet om budgetavsteg 2017 och detta bifölls.

9.12 Övriga frågor

a. Wåtmarken
Märta meddelande att ett städschema som börjar gälla från och med kommande vecka
(start 4/9-2017) kommer att göras.

b. Kylen i Wåtmarken
Kylen i Wåtmarken är trasig och flytten på KC kan komma att påverka hur mycket
inköpet får kosta och när det måste ske. Mirjam ska därför prata med Tommy och Jörgen
om detta och se hur det ligger till. Mirjam tillade att om någon har tid kan det vara bra att
kolla på en ny kyl för att se vilka alternativ som finns.

c. Val vid Kemiska Instutionen
Mirjam meddelade att den Kemiska Instutionen ska ha en ny styrelse och att hon fick en
fråga om W-sektionen ville ha en studentrepresentant i valberedningen. Mirjam frågade
Pontus och Joost om det är W-styrelsen eller om det är kåren som väljer en representant.
Pontus förklarade att W-styrelsen nominerar en person till posten och kårstyrelsen måste
stadfästa beslutet. Mirjam ska kolla upp hur rollen i valberedningen kommer se ut så
styrelsen kan gå ut med information om posten till sektionen.

9.13 Mötesordförande avslutar mötet
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