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Protokoll Styrelsemöte I 2018-01-18
Tid: Torsdag, 18 januari 2018, 12:00
Plats:Weras Lagun, KC
Närvarande: Fredric Ahrling, Louise Söderberg, Märta Bengtsson, Olivia Nilsson, Ylva Kloo, Hanna
Barkevall, Sara Engström, Ebba von Wachenfeldt, Maria Carlsson, Katja E ring, Nicholas Sandmark,
Joost Kranenborg, Marcus Norlin och Eva Leire

1.1 Ordförande öppnar möte

1.2 Formalia

a. Val av mötesordförande
Fredric Ahrling valdes.

b. Val av mötessekreterare
Louise Söderberg valdes.

c. Val av justerare
Olivia Nilsson valdes.

d. Fastställande av dagordning
Fredric yrkade på a fastställa dagordningen i si utskickade llstånd och de a bifölls av styrelsen.

e. Tid och sä
Styrelsen beslutade a mötet var behörigt utlyst.

f. Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

1.3 Adjungeringar

Joost Kranenborg adjungerades in med närvaro-, yrkande- och y randerä .

1.4 Föregående mötesprotokoll

Fredric yrkade på a lägga mötesprotokoll XIV 06/12-2017 ll handlingarna och de a bifölls av
styrelsen.

1.5 Nästa möte

Nästa möte planerades ll onsdagen den 24/1 klockan 12:00.
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1.6 Rapportering

a. Ordförande
Ordföranden har sedan pås gningen på posten börjat lägga upp planeringen inför vårens
styrelsearbete, kommit i kontakt med relevanta personer inom sek on och kår, deltagit i e möte
med den Administra va Chefen för Kemiska Ins tu onen på Kemicentrum för a diskutera
säkerhetsåtgärder i Wåtmarken, samt anordnat e första styrelsemöte för Styrelsen VT18.

b. Sekreterare
Sedan senaste protokollförda mötet har Sekreteraren planerat och deltagit i funk onärstacket för
sek onens funk onärer, ha utvärderingssamtal med dåvarande Ordförande och Presidie. Utöver
de a har Sekreteraren ha överlämning med nya styrelsen llsammans med styrelsen HT17, och
även en överlämning ll det nya Presidiet llsammans med dåvarande Kassör och Ordförande.
Sekreteraren har även deltagit i en julavslutning för styrelsen HT17, julkortsfotografering samt
utdelning av julkort och skickat årets första kallelse. Vidare har Sekreteraren hanterat accesser på
Kemicentrum, börjat med uppdatering av alla maillistor och påbörjat verksamhetsberä elsen för
2017. Slutligen så har Sekreteraren startat upp kontakt med byggsamordnaren på Kemicentrum
inför ombyggna onen, köpt in en hårddisk ll sek onen och deltagit i e uppstartsmöte med
styrelsen VT18 där visioner och förväntningar diskuterades.

c. Kassör
Kassören har sedan pås gandet på posten ha e möte med föregående Kassör, där det bland
annat gicks igenom hur man använder Fortnox när man bokför, och hur man betalar llbaka
kvi on. E möte med det gamla och det nya ekonomiutsko et har planerats.

d. PR-chef
Sedan förra protokollförda mötet har PR-chefen ha kickoff med PR-utsko et där bowling på hög
nivå samt quizkväll på Hallands na on stod på schemat. Utöver de a har PR-chefen llsammans
med PR-utsko et planerat inför Ekodagen, som kommer a anordnas den 2 mars, samt ha
kontakt med både e erträdande Arbetslivskontakt och Sexmästare för a samordna
lunchföreläsning samt si ning för de inbjudna gymnasisterna.

e. Arbetslivskontakt
Arebetslivskontakten har sedan pås gning på posten ha e möte med föregående
Arbetslivskontakt angående ru ner och testamente, i väntan på a ta över utsko et ll fullo.

f. Sexmästare
Sexmästaren påbörjade si arbete med rekrytering under december månad. En middag hölls innan
årski et med alla nya Mästare samt Sexmästerister för a hinna få en bra gruppkänsla ll starten.
Mästargruppen har se s även e er nyår och diskuterat kommande event och skapat en planering
inför våren där de flesta helger redan är inbokade. Pubmästaren ska läsa på om alkohollagen och
skriva provet för få alkohol llstånd så snart som möjligt.
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g. Studierådsordförande
Sedan hös erminens sista protokollförda möte har Studierådet ha si första möte för
vårterminen där bland annat upplägget inför LP2:s CEQ-möten och en studiekväll planerades. Innan
jul anordnade Studierådet en CEQ-fika för tvåorna som hade bäst svarsfrekvens av klasserna i
grundblocket. E antal studierådsblock, som ska delas ut vid lämpligt llfälle, har köpts in och en ny
vagn har valts ut så a förfly andet av fika ll studiekvällarna förhoppningsvis blir smidigare.
Studierådsordföranden har varit på SRX-möten, e mycket givande CEQ-möte för en lite
problema sk kurs och på styrelseöverlämning. Studierådsordföranden har även varit på
styrelsemöten, inklusive e mysigt uppstartsmöte med nya styret VT18.

h. Jämlikhetsombud
Sedan pås gning på posten har Jämlikhetsombudet ha möte med Vice Jämlikhetsombud för a
förbereda arbetet och få koll på allt som ska göras. Jämlikhetsombudet har också ha det första
mjukstartande mötet med JämU.

i. Infochef
Informa onschefen har sedan förra rapporteringen hållit i en Ekolodsrelease llsammans med si
utsko . Releasen med juligt tema blev väldigt lyckad och mysig enligt Informa onschefen själv.
Utsko et hade även en julavslutning med fika, reflek on och sönderslagning av e pepparkakshus,
med hjälp av en kokosnöt. För övrigt har Informa onschefen designat och beställt e julkort på
styrelsen HT17 där de myser framför en brasa. De a julkort delades sedan personligen ut ll nästan
samtliga styrelser på LTH. E er en paus över jul och nyår har Informa onsutsko et ha si första
möte på sdagen läsvecka 1. Utöver de a skickades även det sista Wekobrevet för 2017 ut.

j. Öwerphøs
Sedan llträdandet på posten har Öwerphøset ha möte med si Phøs där bland annat
ansvarsområden spikades och på vilket sä Phøset vill ”marknadsföra” sig på diskuterades. Utöver
de a har phøset skapat sig en överblick över kommande möten och evenemang under våren, kollat
igenom utvärderingar och testamenten från Phøs17 och Öwerphøset inväntar nu det första mötet
med ØPK som sker den 22/1-2018.

k. Källarmästare
Sedan förra protokollförda mötet har Källarmästaren skickat iväg beställningar på sammanlagt 800
märken och 80 stycken sek onströjor och inväntar nu leverans av dessa. Vidare deltog
Källarmästaren på funk onärstacket på Blekingska na onen, och har även kört e lass med skräp
från Wåtmarken ll återvinningssta onen. Utöver de a har Källarmästaren köpt in ny material ll
sek onen, exempelvis, flytvästar, cykelhjälmar, elektrisk pump och penslar. Utöver de a har
Källarmästaren lagt ll och tagit bort accesser ll berörda sek onsmedlemmar och avslutade
Programmästeriets studiecirkel för 2017. Slutligen deltog Källarmästaren också på
avslutningshänget på Cornelispuben med avgående styret vilket var mycket mysigt och som en start
på nya terminen har nya lappar kommit upp i Wåtmarken och handdukar har blivit tvä ade.
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l. TLTH/Kårfullmäk ge
Joost meddelade a tre nya hel dare har gå på sina poster men a en projektledare för Arkad
for arande saknas. Vidare meddelade Joost a hel darna är borta fram ll den 22/1-2018 men a
expedi onen är öppen som vanligt.
Joost berä ade a rekrytering för ledningsgruppen för Arkad är öppen och a e extrainsa
Fullmäk gemöte kommer hållas den 29/1-2018 för a förhoppningsvis llsä a en projektledare.
Slutligen meddelade Joost a styrelsekontakterna kommer bytas ut och a vi förhoppningsvis
kommer ha nya kontakter innan nästa möte, samt a det kommer en styrelseutbildning den
17/2-2018 som man ska anmäla sig ll.

m. Inspektor
Eva meddelade a hon har startat sin favoritkurs Miljö och Management med treorna på
Ekosystemteknik och berä ade om sin roll som Inspektor.
Eva förklarade a en Inspektor är en person som gärna har läst på LTH och är en Professor.
Inspektorn har koll på hur arbetet i styrelsen fungerar och kan vara där som stöd och hjälpa ll när
problem uppstår. Utöver de a meddelade Eva a Inspektorn även deltar i Sångarstriden, fester och
annat socialt som händer på Kåren.

n. Övriga meddelanden
Inga övriga meddelanden.

1.7 Ekonomisk rapportering

Marcus, föregående Kassör och nu Revisor, meddelade a sek onen har få si ska ebesked och
kommer inte behöva ska a för 2017. Dessutom berä ade Marcus a sek onen förhoppningsvis inte
behöver ska a nästa år heller då sek onen enligt budget kommer gå back under 2018.
Slutligen meddelade Marcus a sek onströjor och märken har köpts in och a de a kan ses som e
lager som kommer gå närmare plus minus noll e er försäljning.

1.8 Inkomna handlingar

Inga handlingar.

1.9 Beslutsuppföljning

a. Firmatecknare
Fredric yrkade på a Ylva Kloo och Fredric Ahrling väljs ll firmatecknare, båda med rä en a agera
som firmatecknare oberoende av varandra.
Styrelsen biföll yrkandet.
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b. Fullmakt Pubmästare
Maria berä ade a Sexmästeriet önskar a Pubmästaren ska få fullmakt för a hantera
alkohol llstånd utan Sexmästaren. Marcus undrade om Pubmästaren vet hur det går ll och Maria
meddelade a det vet han.
Maria yrkade på a ge Pubmästaren fullmakt a hantera alkohol llstånd och styrelsen biföll
yrkandet.

c. Fyllnadsval av funk onär
Magnus Lindén fyllnadsvaldes ll AKG.
Andreas Malmström fyllnadsvaldes ll posten somWebmaster.

d. Entledigande av funk onär
Ingen funk onär entledigades.

e. Övrigt
Inga övriga beslut.

1.10 Ordförande- och presidiebeslut

Inga Ordförande- och presidiebeslut.

1.11 Per Capsulam-beslut

Inga Per Capsulam-beslut.

1.12 Övriga frågor

a. Wåtmarken
Märta meddelade a det är Phøset som har städvecka denna vecka och a PR-utsko et har nästa
vecka.
Fredric meddelade a han har e surround system som han vill slänga eller skänka bort och
undrade om sek onen vill ha denna. Styrelsen kom fram ll a de a gärna tas emot och kan sä as
upp i den nya lokalen ll hösten.

b. Fly en på KC
Louise meddelade a hon har tagit kontakt med Tommy Ljungdell som är byggsamordnare på
Kemicentrum och frågat när styrelserummet måste fly as samt om sek onen kan få behålla
Wåtmarken fram ll a de nya lokalerna är färdigställda. Tyvärr har ingen återkoppling ske då
Tommy varit bortrest men informa on kommer förhoppningsvis snart.
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Marcus meddelade a styrelsen har access ll korridoren utanför Weras i alla fall januari ut och a
styrelsen behöver fundera på hur många nycklar som behövs ll det nya rummet. Antalet nycklar
diskuterades inom styrelsen och det beslutades a 4 nycklar är minsta antal som behövs.

c. Styrelse- och utsko ströjor
Marcus meddelade a han har kollat över budgeten och tycker a det är en stor utgi a köpa in
styrelsetröjor i kontrast ll andra budgetposter. Marcus föreslog a en delsumma skulle kunna
betalas av styrelsemedlemmarna själva då tröjorna sedan får behållas och inte går i arv.
Olivia tyckte a det lät bra a en delsumma ska betalas av styrelsemedlemmarna och föreslog a
dessa pengar skulle kunna användas ll resor ll och från stormöten i Stockholm och Uppsala.
Märta ansåg a tröjan är som en gåva för det arbete som styrelsen gör och a om de pengarna
skulle betala för resor ll Stormöten så kommer det ändå gå plus minus i slutändan. Marcus
påpekade a det är väldigt stora summor om sek onen skulle betala för hela resan så det kanske
inte är helt rimligt a det kommer gå runt på det sä et.
Katja undrade hur det skulle fungera rent prak skt om styrelsemedlemmarna skulle betala en del
av tröjorna. Marcus förklarade a det skulle fungera via iZe le och a man i så fall får bestämma
en delsumma av varje tröja som styrelsemedlemmen får betala in. Vidare påpekade Marcus a
beslut inte behöver tas nu men a det kan vara en fundering för fram den.
Sara undrade om de a även skulle gälla utsko en och Marcus meddelade a personliga tröjor
kanske bör betalas men tröjor som går i arv kan betalas av sek onen.
Nicholas meddelade a Arbetslivsgruppen har funderat på nya tröjor ll utsko et och a dessa är
menade a gå i arv och inte vara personliga och undrade om de a skulle vara e okej inköp om
man skulle göra denna förändring. Marcus svarade a det beror på ändamål, pris och om de
kommer gå i arv på sek onen, men a det helt klart kan gå. Joost llade a man kan få tröjorna ll
utsko en sponsrade men a det kan ta lite d för a få igång den processen.

d. Datum under våren
Louise berä ade a hon och Fredric har lagt fram förslag på datum för våren och dessa datum
diskuteras inom styrelsen.
Styrelsen kom fram ll a fastställa följande datum:
• Annonsera a mo oner kan skickas in från och med mi en av februari.
• 20/3 - Mo onsstopp för sek onsmedlemmar.
• 21/3 - Lunchmöte om Ekonomi.
• 22/3 - Kvällsmöte om Proposi oner.
• 23/3 - Valberedningens förslag ska vara klara.
• 28/3 - Protokollfört möte med Mo onssvar.
• 23/4 - Deadline orientering för styrelsen.
• 24/4 - Vårterminsmöte
• 26/4 - Fortsä ning av Vårterminsmöte om det behövs.
• 16/5 - Extrainsa Vårterminsmöte om det behövs.
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* Marcus Norlin lämnade mötet

e. Restrik oner för sek onens Facebook-sida och -grupp
Fredric meddelade a i slutet av 2017 så diskuterade styrelsen HT17 sek onens Facebook-sida och
vad som får publiceras där. Dessa restrik oner kom sedan upp på Facebook-sidan och även i
Facebook-gruppen. Fredric ansåg a Facebook-gruppen inte diskuterades speciellt bra under det
mötet och a det inte känns rä a sä a restrik oner på en grupp som ska vara för
sek onsmedlemmarna. Fredric föreslog även a gruppen bör byta namn för a visa a det är e
medlemsforum och inte en officiell sida, exempelvis ll W-sek onens medlemsforum.
Märta ansåg a gruppen ändå är officiell för sek onen och a mycket mer informa on kommer där
än på sidan. Olivia tyckte a det kanske inte är e problem a det kommer en massa meddelanden
i gruppen, utan a det som kommer är relevant för sek onens medlemmar.
Fredric påpekade a sek onen har en grupp för a den är mer informell och a styrelsen har
möjlighet a gå via Facebook-sidan för a nå sek onen. Vidare förklarade Fredric a inlägg även
kan delas i gruppen och a styrelsen bör kolla på hur informa onskanaler används och se ll a få
de a rä .
Katja höll med Fredric a Facebook-gruppen inte är styrelsens ansvar utan a den llhör
sek onsmedlemmarna och därför inte bör vara lika hårt restrikterat. Hanna funderade på om
restrik onerna på sek onens Facebook-sida också skulle ändras eller om det bara var i gruppen och
Fredric svarade a hans tanke var a ändra i gruppen.
Sara meddelade a hon har pratat med Henrik Andersson, föregående Arbetslivskontakt, om a
det finns restrik oner kring reklam på Facebook och a det kostar pengar a få upp en annonos
där. Nicholas llade a det kanske är svårt a hantera dessa betalningar då det o a är
privatpersoner som lägger upp inlägg om arbete och då inte på sek onens officiella sida. Ebba
undrade om betalningen är definierad ll Facebook-gruppen eller ll Facebook-sidan och Fredric
ansåg a det antagligen är som sek on, alltså på Facebook-sidan man inte ska gå ut med annonser
utan betalning.
Eva inflikade i diskussionen och funderade på varför beslutet togs från början a sä a dessa
restrik oner. Louise meddelade a Henrik Andersson, hösten 2017, meddelade styrelsen a det
var äldre studenter som ansåg a det kom fel informa on på Facebook och a det skulle behöva
kontrolleras. Vidare förklarade Louise a Henrik Andersson berä ade a en annan sek on hade
dessa restrik oner och styrelsen hade då beslutat a prova a ha liknande restrik oner för a se
om det fungerade.
Styrelsen beslutade a Ebba och Fredric får i uppdrag a kolla över restrik onerna ll nästa möte
och kolla med Henrik Andersson vilka klagomål som kom upp hösten 2017 och om han har några
åsikter a komma med. Fredric yrkade på streck i deba en och de a godkänndes av styrelsen.

* Eva Leire lämnade mötet.
* Joost Kranenborg lämnade mötet.
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f. Styrelsens Facebook-sida och -grupp
Fredric meddelade a styrelsens Facebook-sida och Facebook-grupp inte är speciellt ak va och a
de inte används på det sä som säkert var tanken i början. Därför ansåg Fredric a styrelsens grupp
kanske kan läggas ner då Slack används för kommunika on nu. När det gäller styrelsens sida så
ansåg Fredric a man kanske kan ta bort den också för a koncentrera informa onskanalerna ll
en och fokusera på a använda sek onens officiella sida för informa on.
Ylva påpekade a om man vill ha kvar möjligheten a visa vad styrelsen gör så är Facebook-sidan
bra a ha kvar. Hanna påpekade a officiell informa on skulle kunna hållas ll Facebook men a
man kan visa vad styrelsen gör via annan kanal som exempelvis Instagram. Louise ansåg a det
kanske skulle vara en bra idé a hålla sig ll Instagram men a man då skulle behöva se ll a den
blir ak v så a man fak skt ser vad styrelsen gör.
Vidare meddelade Louise a hon kollar med digare styrelse och revisorer hur beslu a andet
måste ske om Facebook-sidan och Facebook-gruppen ska tas bort.

1.13 Mötesordförande avslutar mötet
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