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Protokoll Styrelsemöte II 2018-02-14
Tid: Onsdag, 14 februari 2018, 18:00
Plats:Marie Curie, KC
Närvarande: Fredric Ahrling, Louise Söderberg, Märta Bengtsson, Olivia Nilsson, Ylva Kloo, Hanna
Barkevall, Ebba von Wachenfeldt, Maria Carlsson, Sara Engström §2.6. c-, Katja E ring, Nicholas
Sandmark och Anders Nilsson

2.1 Ordförande öppnar möte

2.2 Formalia

a. Val av mötesordförande
Fredric Ahrling valdes.

b. Val av mötessekreterare
Louise Söderberg valdes.

c. Val av justerare
Katja E ring 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
Louise meddelade a protokollet som ska läggas ll handlingarna kom en dag sent på grund av en
miss i utskicket, men styrelsen beslutade a de a var okej då de hunnit kolla på dokumentet inför
mötet.
Styrelsen beslutade a mötet var behörigt utlyst.

f. Anmälan av övriga frågor
Louise lade ll §2.12. d Riktlinje mantlar och Ebba lade ll §2.12. e Foto.

2.3 Adjungeringar

Anders Nilsson adjungerades in med närvaro-, yrkande- och y randerä .

2.4 Föregående mötesprotokoll

Fredric yrkade på a lägga mötesprotokoll I 2018-01-18 ll handlingarna och de a bifölls av styrelsen.
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2.5 Nästa möte

Nästa möte planerades ll onsdagen den 21/2 klockan 18:00.

2.6 Rapportering

a. Ordförande
Ordföranden har sedan senaste rapporteringen deltagit i diskussionsmöten med styrelsen varje
vecka, varit på två Ordförandekollegiemöten där bland annat möjlighet a byta llhörighet mellan
sek oner, bilje bokningssystem och en kårgemensam app diskuterades. Ordförande har även varit
på e Kårstyrelsemöte, e extrainsa Fullmäk gemöte samt deltagit i e väldigt roligt, om än
feberpåverkat skiphte med OK. Ordförande har, i samråd med resten av styrelsen, tagit fram e
ny förslag för riktlinjer kring sek onens Facebook-grupp samt ändrat namn på gruppen från
”W-sek onen inom TLTH” (vilket även sek onssidan heter) ll ”W-sek onens medlemsforum,
TLTH”. I samtycke med berörda personer har Ordförande bestämt vilka som ska få gå på vårens
HMS- och husstyrelsemöten på Kemicentrum och har även deltagit i fotografering för
styrelseplansch samt bilder ll hemsidan. Utöver de a har Ordförande representerat sek onen på
Corneliusbalen samt llhörande FEMVAK’D stor ng. För a reda ut bakgrunden ll en enligt
Ordförande själv tveksam detalj i riktlinjen för styrelsens mantlar har Ordförande kontaktat
styrelsen 2013, som skrev sagda riktlinje, via dåvarande Ordföranden Frida Sjöstedt, med lyckat
resultat. Slutligen har Ordförande också spikat datum för vårens Stormöte med W-sek onerna på
KTH, Stockholm och på UU, Uppsala, ll 20-22 April 2018.

b. Sekreterare
Sedan förra protokollförda mötet har Sekreteraren sammankallat Valberedningen inför kommande
Sek onsmöte och Walfläsk där Valberedningen fick sina deadlines och informa on om när mötet
kommer ske. Sekreteraren har även under flera llfällen arbetat med sammanställningen av
Verksamhetsberä elsen för 2017 med föregående Ordförande och denna är nu klar och inskickad
ll 2017-års Revisorer.

Utöver de a har Sekreteraren fortsa uppdatera maillistorna för sek onen, skrivit text ll
valberedningen om sekreterarposten, fotograferats med resten av styrelsen ll plansch och
hemsida samt deltagit i arbetet med a fly a styrelserummet ll hus IV.
Slutligen har Sekreteraren representerat sek onen på Teknologkårens Corneliusbal och varit med
på e mysigt styrelsehäng med resten av styrelsen.

c. Kassör
Sedan föregående protokollförda möte har Kassören varit på e flertal möten.
E möte med gamla och nya ekonomiutsko et för a gå igenom bokföring, samt diskutera hur
arbetet i utsko et har fungerat digare, och hur det kan u ormas i det nya utsko et. Mer eller
mindre formella möten med förre Kassören, för a reda ut frågetecken och få input i diverse frågor.

Sida 2 av 8



EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
SEKTIONSSTYRELSEN
2018-02-23

Möte med förre Kassören och Phøsets ekonomiansvarig, då Kassören fick inlogg och access ll
sek onens konto i bokföringsprogrammet fortnox och e möte med pengakollegiet, då diverse
övergripande frågor diskuterades. Kassören har även deltagit i möten med W-styrelsen.
Utöver de a har Kassören samlat in ifyllda blanke er för a ge nya ekonomiutsko et llgång ll
respek ve bankkonton. Dessa planeras skickas in ll banken 15/2.

* Sara Engström kom ll mötet.

d. PR-chef
PR-chefen har sedan förra protokollförda mötet varit på gymnasiebesök på Bladins gymnasium i
Malmö. De a var väldigt lyckat samt resulterade i a sek onens instagram fick två nya följare.
PR-chefen har även llsammans med PR-utsko et arbetat för a marknadsföra Ekodagen genom
mejlutskick ll gymnasieskolor, promo on på sociala medier samt affischuppsä ning. Vidare har
PR-chefen varit i kontakt med sek onens AK för a fixa ihop CV-fotografering under W-dagen.
Dessutom har PR-chefen llsammans med styrelsen fly at Weras ll en llfällig lokal i hus IV på KC.

e. Arbetslivskontakt
Sedan senaste protokollförda mötet har AK inordnat sig mer på sin post. AK har ha flertalet möten
med gamla AK samt Vice AK om hur utsko et skall drivas framåt. Sen senast har AK även planerat
inför W-dagen, fixat med avtal och liknande. AK har även med hjälp av Vice planerat in en
kick-off/skiphte då nya och gamla utsko smedlemmar ska laga mat i lag och tävla i sällskapsspel. AK
har även ha möte med sponsansvarig i Phøset angående hur sponsring och företagskontakt ska gå
ll väga under nollningen.

f. Sexmästare
Sedan förra protokollförda mötet har Sexmästaren kommit igång ordentlig med arbetet i Sexet.
Möte med hela Sexmästeriet har hållits för a diskutera tema ll årets Sex. Mästarna har ha flera
möten llsammans då de diskuterat kommande event så som halv dssi ning, W-dagen, utspark
för gamla mästare, EKO-dagen samt sexets temasläpp.
Sexet har få en penningmästare, Lisa, vilket alla är otroligt glada och lä ade över.
Penningmästaren har få flera möten inbokade för a komma in i sin roll så snabbt som möjligt.
Sexet har även ha skipthe vilket var väldigt lyckat och utsko et fick äntligen hänga som en grupp
och även prova på a rodda si ning.

g. Studierådsordförande
Sedan föregående möte har Studierådet hållit i två studiekwällar och FiCaN (Fyll i CEQ and
Nominate) där man kunde fylla i sin CEQ eller nominera ll sek onens pedagogiska pris och Årets
ekoprofil, som kommer a delas ut senare under våren. Studierådet har även ha e kvällsmöte,
genomfört mi kursutvärderingar för grundblockets kurser, pratat med föreläsare om dessa samt
testkört en mi kursutvärdering för specialiseringskurserna. Det var hyfsat många studenter som
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svarade på denna och de flesta verkade tycka a det var e bra koncept. CEQ kommentarerna för
LP2 har blivit censurerade och möten har börjat bokas in. E specialiseringsmingel har också börjat
planeras.
Studierådsordföranden har även deltagit i e mysigt styrelseskiphte, varit på styrelsemöten och
SRX-möten, skrivit verksamhetsberä else, ha möte med Världsmästarna, deltagit i
styrelsefotografering och hjälpt ll med fly en av Weras ll hus IV.

h. Jämlikhetsombud
Jämlikhetsombudet har sedan förra protokollförda mötet ha möten med JämU, varit på möten
med LiBe, Likabehandlingskollegiet på Kåren, och anordnat en alla hjärtans dag-föreläsning om
HBTQ med tema all kärlek är kärlek llsammans med K-sek onens skyddsombud (si er i SrBK).
Dessutom har Jämlikhetsombudet myst med JämU och K-sek onens skyddsombud i Wåtmarken
och gjort hjärtevärmande lappar som sa es upp runt om Kemicentrum på alla hjärtans dag för a
sprida lite extra glädje. JämU och LibU, F-sek onens Likabehandlingsutsko , har sa e datum för
e kommande kvällsmöte och LiBe har börjat kolla på Välmåendeveckan.
Jämlikhetsombudet har även spridit informa on om SSO, Studerandeskyddsombud, på
anslagstavlor och Facebook, samt skrivit en text ll Ekolodet som kommer ut i mars.

i. Infochef
Sedan förra rapporteringen har Informa onschefen llsammans med si utsko arbetat inför
releasen av nästa Ekolod som sker den förste mars, samt ha en kickoff/häng med tacos och 2001:
A Space Odessey. Tillsammans med resten av styrelsen deltog även Informa onschefen i e skiphte
samt e styrelsemys. Utöver de a har Informa onschefen ha möten med sek onens nya
Webmaster om hemsidan och med Världsmästarna om informa onsspridning ll interna onella
studenter. I sedvanlig ordning har Wekobrevet skickats ut varje söndag.

j. Öwerphøs
Sedan förra protokollförda mötet har Öwerphøset deltagit i styrelseskiphtet, varit på fyra stycken
möten med ÖPK där bland annat datum för samtliga temasläpp har sa s, samtliga sek oners tema
har bestämts, nollningsscheman har börjat ses över och tankar om en mer studieinriktad nollning
har diskuterats. Dessutom har Öwerphøset deltagit i en utbildning-/teambildingshelg med ÖPK och
llsammans med si Phøs deltagit i två stycken utbildningar som främst berört ledarskap och

förväntningar.
Med si Phøs har Öwerphøset dessutom hållit i en phadderinfolunch, börjat göra ou its, diskuterat
nollningsschema och upplägg samt börjat planera temasläpp och phadderkickoff.

k. Källarmästare
Källarmästaren har sedan förra mötet llsammans med resten av styret anordnat lite lekar för
K-styret under deras skiphte och har också få e eget skiphte, fixat av det avgående styrelsen.
De a var mycket roligt och uppska at. Källarmästaren var också med och fly ade Weras lagun ll
nordligare breddgrader llsammans med resten av styrelsen.
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Källarmästaren har även skrivit sin del av verksamhetsberä elsen för 2017 samt rengjort alla
mikrovågsugnar i sek onens och Na aks gemensamma microrum, vilket var välbehövligt. Utöver
de a har Källarmästaren ha möte med styrelsen, möte med Programmästeriet där utsko et
pratade om kick-off, planer inför terminen och liknande. Källarmästaren har vidare deltagit i e
möte med Aktu där alla fick träffa varandra och planera vårterminen. Slutligen har Källarmästaren
fotograferats inför styrelsens plansch och hemsidan, deltagit och representerat sek onen på
Teknologkårens Corneliusbal samt deltagit i allmänt härligt styrelsehäng hemma hos Louise där
styrelsen lagade pizza.

l. TLTH/Kårfullmäk ge
Anders meddelade a Kåren nu arbetar med GDPR och första remissen ll Kårstyrelsen kommer
komma nästa styrelsemöte och sedan kommer den skickas ut ll sek onerna. Anders meddelade
a tanken är a det ska arbetas fram en riktlinje och en policy som även sek onerna ska kunna
använda sig av.
Vidare meddelade Anders a hyran på Lophtet och personal har höjts och a Fullmäk ge kommer
ta upp e dokument om Näringslivsverksamhet nästa Fullmäk gemöte. De a dokument kommer
a påverka sek onerna också.
Anders meddelade även a Kåren kommer hålla i en Livsmedelsutbildning som är ll för
sek onerna. Mer informa on om utbildningen kommer a komma ll sexkollegiet och
cafékollegiet.
Slutligen meddelade Anders a Kåren håller på a byta IT-system och a hel darna därför kan
komma a vara på andra ställen än på sina kontor under kommande veckor.

m. Inspektor
Inte närvarande.

n. Övriga meddelanden
Inga övriga meddelanden.

2.7 Ekonomisk rapportering

Ylva meddelade a hon inte få llgång ll bankkontona än och a Marcus, föregående Kassör,
for arande sköter de a. Därför finns ingen rapportering för de a möte.

2.8 Inkomna handlingar

Inga handlingar.

2.9 Beslutsuppföljning

a. Riktlinje högtalare
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Louise yrkade på a ändra formuleringen Källarmästare ll Styrelsemedlem i sek onens riktlinje för
högtalare som skrevs hösten 2017, för a den ska överensstämma med det kontrakt som också
skrevs.
Styrelsen biföll yrkandet.

b. Fyllnadsval av funk onär
Styrelsen fyllnadsvalde Emanuel Svensson, Anna-Karin Aronsson, Tove Rappman och Elsa Lindqvist
ll JämU samt Lisa Salvin ll Penningmästare.

Styrelsen fyllnadsvalde Cornelia Malder, Markel Hagman, Kris na Wedding, Saga Kallner, Julia
Edvik, Marika Olsson, Vilma Lingslunde, Lovise Hagberg, Mar ne Ulvtorp och Caroline Nilson ll
Sexmästeriet.
Styrelsen fyllnadsvalde Fredric Ahrling ll InfU.

c. Entledigande av funk onär
Styrelsen entledigade Sara Olsson från Studierådet och Malin Bruce från Medaljutsko et.

d. Övrigt
Inga övriga beslut.

2.10 Ordförande- och presidiebeslut

Inga Ordförande- och presidiebeslut.

2.11 Per Capsulam-beslut

Inga Per Capsulam-beslut.

2.12 Övriga frågor

a. Wåtmarken
Märta meddelade a Wåtmarken är fint städad av Studierådet denna vecka och a AKG har
städansvar nästa vecka. Vidare meddelade Märta a InfU har städvecka veckan e er AKG.
Fredric meddelade a han ska försöka transportera högtalarsystemet så snart som möjligt ll
Kemicentrum.

b. Medaljer från 15-års jubileum
Louise meddelade a det hösten 2017 fanns en plan a sälja de medaljer som finns kvar från
Jubileet 2016 och undrade om de a var något som styrelsen for arande ville göra.
Märta meddelade a styrelsen skulle kunna hålla i en stor försäljning i kombina on med
Ekolodsreleasen den första mars. Styrelsen bestämde sig för a sälja medaljerna vid de a llfälle.
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Sara föreslog a styrelsen förbereder tydliga bilder och priser inför de a så a medlemmarna
tydligt kan se vad allt kostar.

c. Marknadsföring av poster
Sara meddelade a hon och Ebba hade en plan på a göra en film för a marknadsföra posterna
som ska väljas under vårterminsmötet. Planen diskuterades inom styrelsen.
Ebba meddelade a styrelsen skulle kunna marknadsföra poster via Facebook llsammans med
bilder och lite intervjufrågor. Fredric instämde med Ebba om idén och föreslog a en ny post läggs
upp varje dag vecka 8. Vidare tog Fredric på sig ansvaret a skriva ihop lite frågor ll intervju-delen
och Olivia föreslog a personen vars post det handlar om kan ta ansvar för a lägga upp det
inlägget. Styrelsen beslutade a under vecka 8 lägger Ebba upp bild på måndag, Katja sdag, Olivia
onsdag, Märta torsdag och slutligen Louise på fredag. Hanna undrade om dessa inlägg ska upp på
Instagram också och det beslutades a de läggs upp på Ekosystemtekniksek onens Instagram.
Sara undrade vem som ansvarar för marknadsföringen av utsko och liknande och Katja meddelade
a det kanske är Valberedningen som ska göra det men styrelsen skulle kunna göra det om d finns.
Sara påminde om a det är bra a prata med personer som man tror kan vilja söka posterna.

d. Riktlinje mantlar
Fredric meddelade a det i riktlinjen om mantlarna står a dessa ska llbaka ll de som sa i
styrelsen när de syddes upp om de avskaffas. Fredric ansåg a de a kändes fel då mantlarna är e
sen mentalt och fint minne för sek onen som borde sparas. Fredric meddelade a han kontaktade
Frida Sjöstedt, som sa som Ordförande året riktlinjen skrevs, och frågade vad deras tanke var med
riktlinjen. Frida svarade a styrelsen 2013 hade som avsikt a undvika a de slängdes.
Fredric föreslog a styrelsen formulerar om a si ande och fram da styrelse får i uppgi a
förvalta mantlarna på passande sä .
Sara undrade vad som kommer hända när mantlarna inte har mer plats på sig och Fredric
meddelade a de a också borde formuleras ll en ny version av riktlinjen.
Styrelsen kom fram ll a riktlinjen bör kollas på och formuleras om inför kommande möten.

e. Foto
Ebba undrade om styrelsen vill ta om gruppbilden som togs vecka 6 och styrelsen var överens om
a den skulle tas om.
Märta föreslog a styrelsen tar den nya bilden kommande vecka, vecka 8, och Katja föreslog a
kortet tas på en rast i en föreläsning. Louise påpekade a ingen i styrelsen har föreläsning
kommande vecka och föreslog a styrelsen tar kortet måndag klockan 09:00. Hanna föreslog
istället klockan 11:30 på måndag på grund av förhinder och de a fastställdes av styrelsen. Ebba
meddelade a hon kollar med Ida Alterå om hon kan ta fotot på den bestämda dpunkten.
Vidare meddelade Ebba a hon kan fixa med de personliga bilderna ll styrelsens plansch och bad
alla i styrelsen a skicka in de texter som ska llhöra bilderna. Fredric undrade hur planschen
kommer tryckas upp och Ebba meddelade a hon tänkte använda E-tryck.
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2.13 Mötesordförande avslutar mötet
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