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Protokoll Styrelsemöte XII 2017-10-18
Tid: Onsdag, 18 oktober 2017, 18:15
Plats: Marie Curie, KC
Närvarande: Mirjam Särnbratt, Louise Söderberg, Märta Bengtsson, Ebba von Wachenfeldt,
Marcus Norlin, Olivia Nilsson, Sofie Harald, Henrik Andersson, Katja Eftring, Linnea Ahl,
Malin Bruce och Pontus Landgren

12.1 Ordförande öppnar möte

12.2 Formalia

a. Val av mötesordförande
Mirjam Särnbratt valdes.

b. Val av mötessekreterare
Louise Söderberg valdes.

c. Val av justerare
Olivia Nilsson valdes.

d. Fastställande av dagordning
Mirjam yrkade på att fastställa dagordningen i sitt framvaskade tillstånd och detta bifölls
av styrelsen.

e. Tid och sätt
Mirjam yrkade på att godkänna tid och sätt och detta bifölls.

f. Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

12.3 Adjungeringar

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

12.4 Föregående mötesprotokoll

Inga protokoll lades till handlingarna.

12.5 Nästa möte

Nästa möte planerades till onsdagen den 1/11 2017 klockan 12:15.
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12.6 Ekonomisk rapportering

Inget rapporterades under mötet.

12.7 Inkomna handlingar

Inga handlingar hade kommit in.

12.8 Beslutsuppföljning

a. Högtalarkontrakt
Märta yrkade på att detta beslut flyttas till nästa möte och detta bifölls av styrelsen.

b. Inköp
Märta meddelade att det vore bra om styrelsen kom fram till summor som sektionen ska
köpa in till exempel tröjor, märken och saker till wåtmarken för. Vidare meddelade Märta
de olika kostnaderna för de förslag som hon kollat upp tidigare under veckan. Louise
funderade på ifall pengar ska läggas på styrelsetröjor och styrelsemuggar till den
kommande nya delen av styrelen på denna års budget. Marcus föreslog att styrelsen
beställer in styrelsertröjor, hälften av de tröjor som Märta föreslog och väntar med märken.
Märta invände med att tröjor ändå kommer gå åt och att det är dumt att köpa in för lite.
Mirjam påpekade att styrelsen skulle kunna köpa in ett lager men Malin invände med att
det kanske är bättre att vänta tills sektionen har den nya lokalen och man vet hur
lagermöjligheterna är då. Katja funderade på hur mycket plats det finns i arkivet och
Louise meddelade att det inte finns jättemycket plats. Linnea inflikade med att det känns
tråkigt att inte köpa in produkter på grund av platsbrist. Sofie frågade Marcus hur mycket
pengar det finns i överskott och Marcus meddelade att det är ungefär 30 000 som sektionen
skulle behöva göra inköp för.
Sofie föreslog att styrelsen bestämmer en fast summa att köpa in tröjor för och ser hur
mycket det räcker till. Marcus föreslog därefter att styrelsen lägger 25 000 på
sektionströjor, märken och liknande och att styrelsen därefter tar beslut om resterande
inköp. Mirjam yrkade på att 25 000 av överskottet ska gå till sektionsprodukter och att
Märta bestämmer hur mycket av den summan som ska gå till tröjor respektive märken och
detta bifölls av styrelsen.

c. Övrigt
Inga övriga punkter togs upp.

12.9 Ordförande- och presidiebeslut

Inga beslut hade tagits.
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12.10 Per Capsulam-beslut

Inga beslut hade tagits.

12.11 Övriga frågor

a. Wåtmarken
Märta meddelade att det är JämU denna vecka och att Phøset har städvecka läsvecka 1,
v.44.

b. Märkesmålning
Malin meddelade att hon kan prata med de personer som behöver pratas med om styrelsen
bestämmer när märkesmålningen ska ske. Malin föreslog att det skulle kunna ske i närheten
av sektionsmötet. Olika datum diskuterades runt omkring datumet för höstterminsmötet
den 1/11 och styrelsen kom fram till att tisdagen den 31/10 kommer bli sektionens
märkesmålardag om det går att få tillstånd till det. Malin tog på sig att prata med
akademiska hus om detta datumet.

12.12 Mötesordförande avslutar mötet
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