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Protokoll Styrelsemöte III 2018-03-28
Tid: onsdag, 28 mars 2018, 17:15
Plats:Marie Curie, KC
Närvarande: Fredric Ahrling, Louise Söderberg, Märta Bengtsson, Olivia Nilsson, Ylva Kloo, Ebba von
Wachenfeldt, Maria Carlsson, Sara Engström, Katja E ring, Nicholas Sandmark §3.2.d-, Agnes Sörliden
-§3.12.f, Simon Probert, Anders Nilsson -§3.12.f, Johanna Bengtsson, Manfred Klug, Ronja
Wennerström §3.2.d- och Ebba Fjelkner §3.2.d-§3.12.f

3.1 Ordförande öppnar möte

3.2 Formalia (Beslut)

a. Val av mötesordförande
Fredric Ahrling valdes.

b. Val av mötessekreterare
Louise Söderberg valdes.

c. Val av justerare
Märta Bengtsson valdes.

d. Anmälan av övriga frågor
Märta lade ll §3.12.f Monument och Ebba lade ll §3.12.g Omvärldsbevakning.
* Nicholas kom ll mötet.
* Ronja och Ebba kom ll mötet.

e. Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade a fastställa dagordningen i si framvaskande llstånd.

f. Tid och sä
Louise meddelade a kallelse och llhörande bilagor skickades ut inom rä d och styrelsen
beslutade a mötet var behörigt utlyst.

3.3 Adjungeringar (Beslut)

Anders Nilsson, Johanna Bengtsson, Manfred Klug, Agnes Sörliden, Ronja Wennerström och Ebba
Fjelkner adjungerades in med närvaro-, yrkande- och y randerä .

3.4 Föregående mötesprotokoll (Beslut)

Fredric yrkade på a lägga mötesprotokoll II 2018-02-14 ll handlingarna och de a bifölls av styrelsen.
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3.5 Nästa möte (Beslut)

Nästa möte planerades ll onsdagen den 18:e april 2018 klockan 17:15.

3.6 Rapportering (Informa on)

a. Ordförande
Sedan senaste rapporteringen har Ordföranden deltagit i och le diskussionsmöten med styrelsen
varje vecka, förutom e uppehåll på två veckor då det var tentaperiod. Tre diskussionsmöten med
styrelsen hade specifik inriktning, e ekonomimöte för a gå igenom Kassörens budgetrevidering,
en proposi onsskrivarkväll och e mötesplaneringsmöte där schemat bestämdes för helgen då
W-sek onsstyrelserna från Uppsala och Stockholm kommer på besök och ansvarsuppdelning inför
vårterminsmötet sa es. Ordföranden har också deltagit i två möten med Ordförandekollegiet, där
de bland annat har ha besök av Näringslivsansvarige på Kåren som pitchade en app som kan
användas som kårövergripande kalender- och bilje system. När PR-utsko et arrangerade
Ekodagen var Ordförande och delar av styrelsen med och spexade på den llhörande si ningen.
Ordförande har även ha individuella samtal med samtliga medlemmar i styrelsen för a utvärdera
styrelsens arbete och se hur det ligger ll på Sek onen. Utöver de a har Ordförande även startat
upp ”Cykeltutan” llsammans med Sekreteraren, som är e stående inlägg i Wekobrevet med sy e
a upplysa Sek onen om vad styrelsen egentligen gör om dagarna.

b. Sekreterare
Sekreteraren har sedan senaste protokollförda mötet planerat mycket kring vårterminsmötet.
Sekreteraren har skickat ut kallelsen ll mötet och börjat färdigställa alla handlingar som mo oner,
proposi oner, dagordning, Verksamhetsberä else och liknande som ska skickas ut ll sek onens
medlemmar. Dessutom har Sekreteraren gjort de revideringar som skulle genomföras inför
vårterminsmötet och även hjälpt Valberedningen med maillistor ll alla avgående funk onärer
inför deras uppdatering av Ak vitetsguiden. Utöver de a har Sekreteraren även förbere
dokument inför Stormötet med Uppsala och KTH som kommer på besök den 20:e april.
Sekreteraren har även hjälpt sek onens Miljöombud när det har kommit upp frågor kring arbetet
med Miljöhandlingsplanen och varit i kontakt med Sek onsgrodan samt digare revisorer för a
kolla hur processen kring handlingsplanen bör gå ll.
Slutligen har Sekreteraren varit på Kårens styrelseutbildning, hjälpt ll med försäljningen av
sek onsmerchandise under Ekolodsreleasen i mars och varit på e av K-styrelsens protokollförda
möten, vilket var mycket intressant och lärorikt.

c. Kassör
Sedan föregående möte har Kassören deltagit i Kårens styrelseutbildning, ha förberedande möte
inför W-dagen med nuvarande AK, och ha y erligare e möte med föregående Kassör och AK
angående hantering av fakturor. Kassören har även betalat diverse utgi er e er W-dagen. Vidare
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har Kassören ha e första bokföringsmöte med gamla och nya Ekonomiutsko et, och jakten på
bankkort och korrekt bankkontoaccess för alla i Ekonomiutsko et har förmå Kassören a ringa
banken vid tre llfällen. Kassören gick även på K-styrelsens protokollförda möte, vilket Kassören
tyckte var mycket trevligt och spännande. Kassören har ha överlämningsmöten med föregående
Kassör, då frågetecken har re s ut och föregående Kassör fick chansen a färdigställa bokföringen,
då denne inte längre har llgång ll bankkontot. Dessutom har Kassören och föregående Kassör
sammanställt en revidering av budgeten, som ska presenteras på vårterminsmötet. Kassören har
betalat diverse kvi on och fakturor, även mejlfakturor, köpt en ny iZe le-dosa ll sek onen samt
funderat på a köpa in en säckkärra, och sist men inte minst har Kassören presenterat och få
input på budgetrevideringen under e ekonomimöte med styrelsen.

d. PR-chef
PR-chefen har sedan förra protokollförda mötet anordnat CV-fotografering på W-dagen llsammans
med PR-utsko et. De a var väldigt lyckat och uppska at från många sek onsmedlemmar vilket var
glädjande! Utöver de a har PR-chefen och PR-utsko et hållit i W-sek onens allra första Ekodag.
Även om vissa oväntade incidenter inträffade, såsom a 16 gymnasieelever hoppade av si ningen,
så är PR-chefen väldigt nöjd med dagen. Tilläggningsvis har PR-chefen fixat med
medlemsregistreringen ll Unga Forskare, varit med på diskussionsmöen med styrelsen samt e
ekonomimöte.

e. Arbetslivskontakt
Sen förra protokollförda mötet har AK anordnat en väldigt lyckad W-dag. Utvärderingar rörande
W-dagen har skickats ll både deltagande företag och studenter och dessa svar har gå s igenom
llsammans med utsko et. AK har llsammans med delar av utsko et återlämnat mässma an ll

ARKADs förråd. Han har även llsammans med utsko et arrangerat en lunchföreläsning med GBG
Va en och Kretslopp dagen e er W-dagen, där det bjöds på pizza, samt en inspera onsföreläsning
med Returpack - Pantamera. Under inspira onsföreläsningen meddelade föregående AK a
utsko et ordnat fram en lådcyckel ll sek onen. AK har llsammans med vice AK även introducerat
Slack i utsko et, samt skapat ordning i utsko ets drive. AK har även tagit fram e förslag ll
prissä ning för marknadsföring på sek on, samt bokat in e möte med programledningen den
28/3 angående de a. Utöver de a har AK även börjat ta fram e dokument med 174 företag
relevanta för sek onen, där dessa kategoriseras e er passande inriktning på specialicering. Till sist
har AK även varit på en liten kick-off med utsko et arrangerad av gamla AK, där burgare och shakes
förtärdes ll det ljuva ringandet av brandlarmet på Lunds Na on.

f. Sexmästare
Sedan förra rapporteringen har mycket hänt för Sexet. Alla mästare har varit på B-cert och lärt sig
mer om alkohol och droger och hur man ska hantera situa oner när de a blir e problem. Sexet
lagade mat i korrekök inför W-dagens brunch, där maten sedan fick mycket beröm! Mästarna fixade
senare på dagen milkshakes för de som for arande var hungriga. Två dagar senare hölls en rolig
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halv dssi ning för 3:orna på sek onen. Avsked för de gamla mästarna med mat och sexkamp
värmde upp följande vecka innan Sexet höll i två ll event, Ekodagens si ning samt utsko ets egna
temasläpp! Temat blev Apollo 6, kul, spaceat och gli rigt!
Sexmästaren har även varit på möte med sexkollegiet samt ha Tour de Sex med kollegiet då
Sexmästarna gick runt i alla hus för få bä re koll på hur alla sek onslokaler ser ut.

g. Studierådsordförande
Sedan senaste protokollförda mötet har Studierådet hållit i två mysiga studiekwällar, e mycket
välbesökt specialiseringsmingel och e par CEQ-fika llfällen. Studierådet har även ha möten,
varit på de flesta CEQ-mötena för LP2, fixat affischer och börjat med planeringen för workshopen
PInt, samt samlat in nomineringar och valt ut vinnarna av årets pedagogiska priser samt årets
ekoprofil. Utdelningen av vandringspriserna kommer a ske under vårterminsmötet.
Studierådsordföranden har bland annat varit på styrelseutbildning och deltagit under W-dagen,
dels genom a hjälpa ll med a fixa kaffe ll studiekwällen och dels genom a (äntligen) dela ut
W-sek onens s pendium för 2017 ll Norea Cardell och Sofie Harald llsammans med Ordförande
2017. Studierådsordförande har även varit på diskussionsmöten med styrelsen, e SRX-möte och
e programledningsmöte där det bland annat beslutades om kurs- och utbildningsplaner för
läsåret 18/19 och diskuterades lite kring branchrådet. Nu väntar mi kursutvärderingar för LP4 och
CEQ-censurering för LP3-kurserna.

h. Jämlikhetsombud
Sedan förra protokollförda mötet har Jämlikhetsombudet skickat ut texter om Studerande
Skyddsombud, SSO. Jämlikhetsutsko et har ha e bord på W-dagen där det fanns e quiz om alla
diskrimineringsgrunderna i arbetslivet. Sedan har Jämlikhetsutsko et även i samband med LiBe
skickat ut en förlängning på en #metoo-enkät som Kåren skickade ut i höstas. Den har
marknadsförts på Facebooksidan, Facebookgruppen och Ekolodsreleasen och har sedan slagit
Kårens svarsfrekvens med råge. Jämlikhetsombudet har även börjat kolla på sek onens hemsida
och skapat e anonymt kontak ormulär ll SSO. Jämlikhetsombudet har också närvarat på e
möte med F-sek onen, K-sek onen och V-sek onen där Jämlikhetsombudet, llsammans med
F-sektonens Likabehandlingsombud, berä ade om hur det är a ha e Jämlikhetsutsko , då
K-sek onen och F-sek onen skulle vilja starta e utsko i fram den. Planeringen av
VälmåendeVeckan har även pågå för fullt och VälmåendeVeckan kommer ske 16-20 april runt om
på campus. Kvällsmötet med F-LibU har ägt rum och medlemmarna var väldigt pratglada, och är
taggade på samarbete. Jämlikhetsombudet har llsammans med Vice Jämlikhetsombud deltagit på
Ekodagen och berä at för gymnasieeleverna om likabehandlingsarbetet som sker på Kåren.
Sedan förra mötet har Jämlikhetsombudet och Jämlikhetsutsko et även hållit i en lunchdiskussion
om #metoo med ca 15 deltagande, där även viss sta s k från #metoo-enkäten som skickats ut
presenterades. Hon har även planerat inför Phadderutbildningen med Phøset. Jämlikhetsombudet
har slutligen deltagit i det mesta styrelsearbetet.
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i. Infochef
Sedan förra rapporteringen har Informa onschefen ha fullt upp med diverse möten och
evenemang. InfU har ha release av si tredje nummer av Ekolodet under en releasefest på temat
Fössta Tossdan i Mass, och har redan börjat arbeta på det sista numret som ska släppas i maj.
Informa onschefen har deltagit i två Informa onskollegiemöten, styrelseutbildning och förbere
inför vårterminsmötet genom bland annat proposi onsskrivning. Tillsammans med styrelsen har
Informa onschefen även spexat på Ekodagen och Sexets temasläpp. Utöver de a har Infochefen
promoteat sin post genom a sprida informa on om posten på Facebooksidan och Instagram, samt
redigerat bilder ll övriga poster a lägga upp. I sedvanlig ordning har Wekobrevet skickats ut varje
söndag, med undantag för tentaveckan.

j. Öwerphøs
Louise meddelade a Öwerphøset sedan förra protokollförda mötet har intervjuat phaddrar, gå
på en krishanteringsutbildning, deltagit vid och planerat en utbildningshelg/kick-off för Fhøben och
ha regelbundna möten med si Phøs. Dessutom har Öwerphøset deltagit i planerandet av det
kommande stormötet med styrelsen.

k. Källarmästare
Sedan förra protokollförda mötet har Källarmästaren deltagit i Teknologkårens styrelseutbildning,
vilken var intressant. Källarmästaren har även ha kick-off med Programmästeriet där de tappra
som kom åt god middag, spelade spel och umgicks. Källarmästaren har även kontaktat
Källarmästaren på D-sek onen och därigenom få llgång ll 4 st nya mikrovågsugnar ll Na aks
mikrovågsrum vilket Källarmästaren och andra i styrelsen var och hämtade från iDét. Kontakt har
återupptagits med smidesföretag angående ny monument ll Sek onen, tyvärr med nega vt
resultat, vilket har le ll a Sek onen nu är llbaka på ruta 1. Under INFU-s ekolodsrelease hjälpte
Källarmästaren ll med försäljning av merch. E försök från Källarmästaren och respek ve ansvarig
på D-sek onen a anordna gemensamt sek onsevent i form av en ölresa ll Braunstein kan tyvärr
ha misslyckats då det inte kom in några anmälningar från Ekosystemtekink. Utöver de a har
Källarmästaren även ha möte med husstyrelsen på KC, med Aktu-utsko et på Kåren två gånger
och diverse möten med styrelsen, bland annat proposi onsskrivarkväll och planering av stormöte.

l. TLTH/Kårfullmäk ge
Anders Nilsson, Generalsekreterare på Kåren, meddelade a det är GDPR workshop den 4:e april
och a mer informa on om de a har skickats ut ll Ordförande. Vidare meddelade Anders a
Workshopen kommer a behandla lite om vad Sek onerna bör göra inför den nya lagens
llträdande och hur lagen kommer a påverka Kåren och dess arbete. Workshopen kommer vara

drop-in och hålla på från 15:00 och fram ll ungefär 19:30 beroende på hur många som kommer.
Agnes Sörliden, ledamot i Kårstyrelsen, meddelade a hel dare och ledamöter i kårstyrelsen
valdes den 25:e mars och a det finns flera vakanta poster. Vidare bad Agnes styrelsen a sprida
informa onen på sek onen då det drabbar sek onerna när Kåren inte är fullständig.
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m. Inspektor
Inte närvarande.

n. Övriga meddelanden
Manfred Klug, Ordförande på K-sek onen, meddelade a det var roligt a bli inbjuden ll mötet.

3.7 Ekonomisk rapportering (Diskussion)

Ylva meddelade a det inte är supermycket pengar på kontot just nu (ca 50 000 + 15 000 vardera på
de andra kontona Phøset och Sexet), då många utgi er har betalats ut, även sådana som hör förra året
ll, och större summor från W-dagen. Vidare meddelade Ylva a fakturor för W-dagen har skickats och

a ca 120 000 borde komma in på kontot från dessa senast den 9:e april. Slutligen meddelade Ylva a
sek onens bankkort har kommit och a en budgetrevidering har gjorts.

3.8 Inkomna handlingar (Beslut)

a. Miljöhandlingsplan
Fredric yrkade på a skjuta på punkten lls Miljöombudet kan närvara runt 18:00. Styrelsen biföll
yrkandet.

b. Mo on - Tillägg i åliggande för Grafisken
Simon Probert, sek onens Grafiska Designer, föredrog mo onen enligt inskickad handling.
Märta undrade hur sek onens material sparas i nuläget och Simon meddelade a allt i dagsläget
finns på hans egna hårddisk.
Fredric yrkade på a styrelsen rekommenderar sek onsmötet a om den grafiska profilen går
igenom under VTM, bifalla mo onen. Styrelsen biföll yrkandet.

c. Mo on - Införa Styrelsemedalj
Louise meddelade a mo onären Mirjam Särnbra för Medaljutsko et drar llbaka sin mo on då
det kommit in en likadan mo on från annat håll.

d. Mo on - Lägga ll Styrelsemedalj bland W-sek onens medaljer
Simon föredrog mo onen enligt inskickad handling.
Manfred undrade om det finns en design på hur medaljerna ska se ut och Fredric meddelade a
medaljerna redan finns men inte har lagts in i reglementet.
Fredric frågade Agnes om styrelsen kan anses vara jävig då de a är gynnande för si ande styrelse
och Agnes meddelade a styrelsen är förtroendevalda och a det inte bör vara något problem.
Anders llade a om styrelsen vill vara extra snäll så kan man i bakgrunden ll mo onssvaret
nämna a styrelsen har tänkt på de a.

Sida 6 av 15



EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
SEKTIONSSTYRELSEN
2018-04-11

Katja yrkade på a styrelsen rekommenderar sek onsmötet a bifalla mo onen och a i
bakgrunden ll mo onssvaret ha med a denna mo on kan vara gynnande för styrelsen men a
mo onärens idé och tanke är rimlig. Styrelsen biföll yrkandet.

e. Mo on - Ly a gamla mo oner: Medlemmar i sek onen
Agnes föredrog mo onen enligt inskickad handling.
Fredric ansåg a det är helt rimligt då våra styrdokument ska stämma överens med Kårens.
Fredric yrkade på a styrelsen rekommenderar sek onsmötet a bifalla mo onen. Styrelsen biföll
yrkandet.

f. Mo on - Ly a proposi on som glömts bort: Förbehåll för ändringar i stadgan
Agnes föredrog mo onen enligt inskickad handling.
Fredric yrkade på a styrelsen rekommenderar sek onsmötet a bifalla mo onen. Styrelsen biföll
yrkandet.

g. Mo on - Policy för fonder
Agnes föredrog mo onen enligt inskickad handling.
Märta undrade om de a med fonder var något som inte funnits innan och Agens meddelade a
det inte direkt är ny men a det inte har styrts upp på något bra sä innan vilket har le ll a
det fallit mellan stolarna mellan olika styrelser.
Märta undrade hur lä det skulle bli a hämta ut pengar från fonderna och Agnes svarade a
styrelsen och jubileumskomitéen kan göra de a och a man då skickar in en mo on ll styrelsen
som styrelsen sedan kan klubba.
Fredric undrade om styrelsen fri får bestämma hur mycket som ska in i olika fonder och Agnes
svarade a det är det målsummorna är ll för. Vidare meddelade Agnes a man genom a ha
målsummor kan dela ut si översko på de fonder man tycker behöver pengar och så vidare.
Katja undrade om man behöver lägga lika mycket pengar i varje fond och Agnes svarade a man
kollar var det behövs då det vissa år kan behövas mer ll underhåll och andra jubileum.
Fredric yrkade på a styrelsen rekommenderar sek onsmötet a bifalla mo onen. Styrelsen biföll
yrkandet.

h. Mo on - Adjungeringar styrelsemötet
Anges föredrog mo onen enligt inskickad handling.
Fredric undrade om man blir lldelad kårkontakt eller om man blir vald ll det. Agnes meddelade
a det inte klubbas på e möte men a många andra sek oner ändå har kårkontakter ständigt
adjungerade på sina möten.
Simon påpekade a sek onsmedlemmar har närvaranderä enligt styrdokumenten och undrade
vad skillnaden var. Agnes svarade a sek onsmedlemmar då måste adjungeras in.
Fredric yrkade på a styrelsen rekommenderar sek onsmötet a bifalla mo onen. Styrelsen biföll
yrkandet.
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i. Mo on - Mandatperiod funk onärer
Agnes föredrog mo onen enligt inskickad handling.
Fredric ansåg a det är mycket rimligt a de a ska defineras. Katja undrade om de a bara varit
praxis innan och Agnes meddelade a det stämmer.
Fredric yrkade på a styrelsen rekommenderar sek onsmötet a bifalla mo onen. Styrelsen biföll
yrkandet.

j. Mo on - Ändra i revisorernas uppgi
Agnes föredrog mo onen enligt inskickad handling.
Ebba undrade vad som menas med teknologsynpunkt och Agnes svarade a det menas med
medlemmars nivå, alltså a alla ska förstå.
Fredric meddelade a han ändå kan förstå varför de skrev som dem gjorde när reglementet skrevs
men a ordvalet sek onen innefa ar alla utsko inom sek onen och borde räcka som formulering.
Fredric yrkade på a styrelsen rekommenderar sek onsmötet a bifalla mo onen. Styrelsen biföll
yrkandet.

k. Budgetrevidering
Ylva meddelade a alla har se budgetrevideringen och a det kommit in lite synpunkter, bland
annat a det var 500 kr förmycket i inkomst för Studierådet och stod fel siffror i Sexets
detaljbudget. Vidare föredrog budgetrevideringen i stora drag enligt inskickad handling.

Ylva yrkade på a i budgetrevideringen ändra följande:

• 500 kr mindre i inkomst för Studierådet.

• rä a ll siffror i Sexets detaljbudget.

• mindre pengar budgeterat ll pubar för Sexmästeriet.

• ta bort budgetposten C-cert för Sexmästeriet då den inte brukar bli av.

• budgetposten ”Externa Jobbare” tas bort från Sexmästeriet.

Ylva frågade Maria om pengarna som tas bort från den externa tackfesten ska läggas på den interna
tackfesten eller om den ska tas bort helt. Maria meddelade a det är tre år sedan man ändrade
upplägget för Sexmästeriet och a hon därför inte rik gt vet varför det ser ut som det gör. Vidare
meddelade Maria a det förra året användes ungefär 3000 kr ll tackfest.
Katja undrade hur det ser ut i jämförelse med tacksi ningen som ska vara för alla funk onärer då
det kan kännas kons gt om en tackfest för e utsko har mer pengar än tackfesten som ska vara
för alla funk onärer. Ylva meddelade a funkistack kommer ändras upp ll 7500 kronor e er
budgetrevideringen. Maria undrade om sexet skulle kunna ha 4500 kronor för den interna festen så
a 900 kr tas från den externa, då det som Katja sa, kan bli lite skevt om Sexet har lika mycket
pengar som hela sek onen ll tackfest. Ylva meddelade a de a är okej och llade a resultatet
e er ändringarna ligger på ca -1500 istället för ca -5000.
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Fredric undrade om det fanns fler åsikter om budgetrevideringen och Ebba Fjelkner, Kassör på
K-sek onen, meddelade a det hon tänkte på innan har tagits upp men hon undrade också varför
styrelsen valt a budgetera minus.
Katja meddelade a det är för a sek onen digare år har gå mycket plus och a styrelsen därför
vill gå lite minus för a kunna gå plus minus noll över en längre period. Ylva påpekade a det inte
är en så stor nega v summa och a det i dagsläget är lite hö at. Agnes påpekade a styrelsen inte
behöver vara jä estressade över resultatet och a gå nega vt då det inte spelar så stor roll. Anders
llade a Kåren har gå mycket posi vt de senaste åren och det är inga problem. Katja undrade

vad man då gör med resultat och Anders meddelade a det går ll fonder som Kåren mo verar
med användningsområden 25 och 50 år framåt. Anders rekommenderade a alla sek oner borde
jobba mer emot 5 års planer just när det gäller ekonomi.
Ylva skickade in den nya revideringen av budgeten ll alla närvarande på mötet.
Fredric ställde de två revideringarna mot varandra och styrelsen biföll det nyinskickade förslaget.
Den nya revideringen ställdes mot avslag och styrelsen biföll den nya budgetrevideringen.

l. Remiss - GDPR
Fredric meddelade a styrelsen få ut en remiss på Kårens GDPR policy och a det, e ersom det är
e officiellt dokument från sek onen, känns bra a godkänna de a på e officiellt styrelsemöte.
Fredric yrkade på a styrelsen godkänner sin remiss och skickar in denna ll Kåren och styrelsen
biföll yrkandet.

3.9 Beslutsuppföljning (Beslut)

a. Fyllnadsval av funk onär
Styrelsen fyllnadsvalde Ebba Söderström ll Studierådet.

b. Entledigande av funk onär
Styrelsen entledigade Mar na Prpic Vucenov från Jämlikhetsutsko et.

c. Inköp - Adapter och hårddisk
Maria meddelade a det under Ekodagen var problem med a koppla upp Mac datorer ll
föreläsningssalarnas projektorer, då inte u agen passade, och a det därför är en bra idé a
sek onen köper in en adapter som gör a Mac datorer kan användas på KC.
Ebba meddelade a det llverkas nya Mac datorer idag som har andra u ag och undrade vilken
adapter som skulle köpas in. Styrelsen kom fram ll a det är bä re a köpa en adapter för u ag
som många datorer har idag.
Sara undrade om vi behöver ha en policy för de a och styrelsen ansåg a de a inte krävdes.
Manfred undrade vilken adapter det gäller och påpekade a det kan vara bra a även ha en VGA ll
HDMI adapter. Katja påpekade a det i dagsläget har varit problem med Mac men inte med
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Microso så vi borde börja med en adapter. Nicholas påpekade a det finns adaptrar med flera
u ag som kanske kan vara e bä re alterna v och styrelsen höll med om de a.
Fredric yrkade på a sek onen köper in en mul adapter och styrelsen biföll yrkandet.
Ebba meddelade vidare a Grafisken vill köpa in en hårddisk ll sin post som kan användas för a
förvara sek onens material, hårddisken som önskas av Grafisken kommer gå på ca 700 kronor.
Styrelsen ansåg a de a kändes okej.
Fredric yrkade på a InfU kan köpa in en hårddisk ll sek onen och a Simon ska ta ansvar för
de a inköp. Styrelsen biföll yrkandet.

d. Övrigt
Ylva meddelade a hon har kollat på säckkärror som kostar ca 500 eller ca 1000 kronor som hon
tycker a sek onen kan köpa in. Märta påpekade a det är vik gt med må en på kärran då den
ska vara bred nog för a klara av högtalaren men också a det måste vara lä a sä a fast och ta
av högtalaren.
Fredric yrkade på a godkänna inköpet av säckkärra ll sek onens högtalare och styrelsen biföll
yrkandet.

3.10 Ordförande- och presidiebeslut (Beslut)

Inga Ordförande- och presidiebeslut.

3.11 Per Capsulam-beslut (Beslut)

a. Ekodagen
Fredric berä ade a det inte stod specificerat i budgeten för 2018 a Ekodagen skulle genomföras
och a de a kan anses vara fel. På grund av de a så togs e beslut om budgeten innan Ekodagens
genomförande.
Fredric yrkade på a stadfästa Per Capsulam-beslutet om Ekodagens ekonomi och styrelsen biföll
de a.

Agnes yrkade på a gå ll punkt 3.12.f. Monumentet. Styrelsen biföll yrkandet.

3.12 Övriga frågor (Diskussion)

f. Monumentet
Märta meddelade a sek onen fick pengar från Kåren ll e ny monument när vi fyllde 15 år och
a monumentet har fallit lite mellan personer och styrelser i två år nu. Mirjam, förede a
Ordförande, försökte prata med e företag hösten 2017 men fick ingen bra respons från dem.
Märta meddelade vidare a hon har kollat med företaget igen men får for arande ingen bra
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respons, vilket gör a sek onen är llbaka på ruta e . Vidare undrar Märta hur styrelsen ska
hantera den här situa onen.
Agnes meddelade a Kåren har ge sek onen fram ll slutet på april a få ll e monument då det
annars inte kommer gå rent ekonomiskt e ersom det har gå 2 år sedan beslutet togs. Vidare
undrade Agnes varför man har tagit kontakt med företag och inte gör monumentet själva som andra
sek oner har gjort.
Fredric meddelade a de a är något som digare styrelser har dragit i och a styrelsen 2018 bara
har fortsa i deras banor. Vidare meddelade Fredric a styrelsen nu har inse inse a de a inte
kommer fungera och har därför tagit kontakt med Tim Djärf som kommer fråga V-sek onen om råd.
Simon meddelade a Manfred, digare Källarmästare, frågade sek onen om någon kunde hålla i
projektet och sen frågade de andra sek oner hur dom har gjort, men då ingen ställde upp och inga
bra svar gavs så vände sig frågan ll olika företag.
Märta undrade vad som menas med a göra det själva och Agnes meddelade a bland annat
D-sek onen gjorde deras nya monument med hjälp av frigolit. Märta undrade vidare hur mycket
som behövs vara klart inom en månad och Agnes meddelade a det skulle behövas en faktura så
Kårstyrelsen får en ekonomisk översikt.
Olivia påpekade a det mest effek va är a hi a e företag som kan ge en offert om de a ska
kunna bli klart. Katja påpekade a det är just offerten som har varit problemet under 2017 och
början på 2018 och a det kanske inte hjälper. Vidare undrade Katja om någon sek on har frågat
någon annan sek on om hjälp a göra e monuemnt. Anders meddelade a styrelsen kan fråga
andra sek oner om ps och råd samt plats, men a sek onen själva kommer behöva stå för arbetet.
Vidare meddelade Anders a om monumentet ska svetsas kan de a bli svårt och krångligt, men e
alterna v hade varit a köpa in material själva och sedan köpa tjänsten av en annan sek on.
Sara undrade om en nollegrupp kan göra det och Fredric ansåg a det kan bli problem för Phøset
som redan har planerat uppdrag.
Katja påpekade a det känns som a styrelsen inte vill a de a ska falla mellan stolarna igen och
a styrelsen därför bör komma fram ll vad som ska göras. Nicholas undrade om styrelsen kan
slänga ut frågan ll sek onen igen. Katja påpekade a det kanske kan bli problem med a få tag på
folk så snabbt. Maria ansåg a styrelsen kan skicka ut frågan ll sek onen ändå och a det kan bli
som en bonus om någon vill vara med.
Anders ansåg a styrelsen bör bestämma tydligt vad som ska göras, vad det kommer kosta och en
dsplan för arbetet och a den totala deadlinen för verksamhetsåret är slut i juni. Därför skulle

deadlinenen kunna skjutas på om sek onen har en bra dsplan med tydliga der a ge ll
Kårstyrelsen innan slutet på april. Anders påpekade a de a inte är helt säkert men a sek onen
skulle kunna försöka göra en dsplan och skicka in.
Olivia undrade om det finns andra företag som kan göra monument och Märta meddelade a hon
har kontaktat företag för offerter och inväntar svar från dessa men hon tror a det kommer a bli
dyrt.
Katja yrkar på streck i deba en och a styrelsen kontaktar sek onen för a kunna få hjälp samt
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börjar arbeta på en dsplan. Styrelsen biföll yrkandet. Märta påpekade a styrelsen bör kontakta
andra sek oner om de a också.

Ylva yrkade på a ajournera mötet 10 minuter och styrelsen biföll yrkandet.

* Mötet ajournerades 19:01
* Agnes Sörliden, Anders Nilsson, Ebba Fjelkner lämnade mötet.
* Mötet återupptogs 19:12

Fredric yrkade på a gå llbaka ll §3.8.a Miljöhandlingsplan och styrelsen biföll yrkandet.

3.8 Inkomna handlingar (Beslut)

a. Miljöhandlingsplan
Louise meddelade a Sara Olsson, sek onens Miljöombud, tyvärr inte kunde komma på mötet
men meddelade a det kommit in sena mål från Phøset som tyvärr inte kommit med i
handlingen som skickades ut i kallelsen.
Louise yrkade på a bland miljömålen för utsko lägga ll två mål för Phøset enligt nedan:

• Ha en helt vegansk si ning under nollningen.

• A ha Pantamera-påsar vid varje si ning.

Ylva yrkade på a ändra från ”Ha en helt veganskt si ning under nollningen” ll ”Ha minst en
helt vegansk si ning under nollningen”. Märta undrade om de a borde ligga mer på Sexet då det
handlar om si ningar och Louise meddelade a Phøset planerar sina si ningar och kan ge
önskemål ll Sexet vilket gör a det känns rimligt a målen ligger under deras utsko .
Louise jämkade sig med Ylvas yrkande.
Fredric ställde handlingen som skickades ut mot den ändrade handlingen och styrelsen biföll den
ändrade handlingen.
Fredric yrkade på a lägga ll Miljöhandlingsplanen som en riktlinje för sek onen och a denna
skrivs under och skickas ll Sek onsgrodan under vecka 13. Styrelsen biföll yrkandet.

Fredric yrkade på a gå ll §3.12.a Wåtmarken och styrelsen biföll yrkandet.

3.12 Övriga frågor (Diskussion)

a. Wåtmarken
Märta meddelade a det är PR-utsko et som har städvecka denna vecka och a
Programmästeriet har kommande vecka.
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b. Gemensamt W-tygmärke
Olivia meddelade a designen nu är klar och visade upp denna för styrelsen. Vidare meddelade
Olivia a det verkar som a UU och KTH också tyckte a designen på märket var bra.
Maria undrade vem som kommer stå för kostnaden för märkena och Katja meddelade a
styrelsen kommer a köpa in alla märken men a sek onen sedan kommer fakturera de andra
sek onerna för deras märken.
Maria undrade hur många märken som ska köpas in och Louise påpekade a de a märke även
kommer a säljas på sek onerna så e stort antal kommer a behövas köpas in. Simon
meddelade a det brukar finnas många raba er när man köper in mycket på samma gång så det
skulle kunna vara en investering för sek onen a köpa e större antal. Märta meddelade a hon
redan har beställt e annat märke ll sek onen och undrade om det var okej budgetmässigt a
köpa in en stor mängd av även det gemensamma märket, vilket Ylva ansåg vara okej. Märta
påpekade vidare a hon tycker styrelsen ska köpa in fler så det inte missas a köpa in i
fram den. Ebba föreslog a styrelsen köper in 200 märken per sek on men Maria invände med
a styrelsen kanske bara ska köpa in 100 stycken. Nicholas ansåg a 100 känns som en mer
rimlig summa. Ebba undrade hur stort antal av nya märken som köpts in och Märta meddelade
a det köptes in 200 stycken av dessa.
Ylva yrkade på streck i deba en och ansåg a styrelsen ska köpa in 100 märken per sek on.
Styrelsen biföll yrkandet om streck i deba en.
Vidare ansåg Ylva a styrelsen bestämmer a designen är okej men sedan inväntar de andra
sek onerna för antal. Fredric påpekade a styrelsen har få uppdraget a göra de a inköp och
därför borde se ll a de a blir gjort innan stormötet.
Fredric yrkade på a styrelsen ger PR-chefen fria tyglar a beställa så många som anses vara
lämpligt med denna diskussion i åtanke.

c. Funk onärstack
Ylva meddelade a Funk onärstack kan hållas på en na on med den nya budgeten. Ebba ansåg
a styrelsen snarast bestämmer datum och hur tacket ska se ut, då det inte finns många lediga
datum på grund av Karnevalen. Katja undrade om 4-6 maj skulle kunna funka och Ebba föreslog
då den ärde.
Katja tyckte a na on var mycket bra hösten 2017 men visste inte hur smidigt det var a boka
allt, då hon själv inte var med i den processen. Louise meddelade a det var väldigt smidigt men
a man kanske ska vara tydligare med a alla måste anmäla sig i d då det blev lite krångel med
det förra gången.
Katja påpekade a det skulle vara kul a ha något event innan si ningen och Maria föreslog en
lek under fördrinken. Ebba ansåg a styrelsen försöker boka en na on nära LTH.
Fredric undrade om någon kan ta ansvar för a kolla med na oner. Manfred, Ronja, Johanna och
Sara kandiderade a ta ansvaret. Styrelsen beslutade a Sara tar ansvar för a kolla med
na onerna om möjlighet a hålla en tacksi ning hos dem.
Fredric undrade om någon kan tänka sig a ta ansvar för lekar och fördrink och Ebba och Olivia
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tog på sig ansvaret.
Katja föreslog mer planering då plats är helt bestämd, vilket resten av styrelsen höll med om.

d. Vakanta poster
Louise meddelade vilka poster som är vakanta enligt Valberedningens utskick.
Simon påpekade a styrelsen precis valde in en person ll Studierådet och a denna personen
säkert vill vara med även ll hösten. Vidare påpekade Märta a det även är några utsko som
har e maxantal medlemmar, vilket innebär a e utsko for arande kan vara välfyllt och ändå
några ha vakanta platser.
Manfred påpekade a W-sek onen har färre vakanta poster än K-sek onen och undrade vilka
som kan vara funk onärer på W-sek onen. Simon meddelade a det inte står något specifikt i
reglementet om de a.
Sara undrade vem som kommer a göra sekreterarens jobb under möten om den posten blir
vakant och Fredric meddelade a det kommer a gå runt på alla styrelsemedlemmar men a
arbetet i övrigt troligen faller på Ordförande.
Louise undrade om Ebba, som ville ha punkten på dagordningen, hade en speciell anledning ll
det och om det var just marknadsföring hon tänkte på. Ebba meddelade a det var
marknadsföring hon hade tänkt på och föreslog a Valberedningen går ut med tydlig informa on
om vakanta poster ll sek onen.
Märta påpekade a de som är nominerade redan är ganska ak va på sek onen och a det
kanske kan vara kul a locka fler utanför. Ebba meddelade a det har kommit fram a just e or
kanske inte rik gt vet vad posterna innebär och Olivia meddelade a det var just styrelsens jobb
som är lite frågetecken för många då de inte vet vad styrelsen arbetar med.
Fredric föreslog a styrelsen håller en lunch där medlemmar på sek onen kan komma och ställa
frågor ll styrelsen för a få reda på styrelsens arbete på e enklare sä . Katja tyckte de a var
en bra idé och föreslog a styrelsen har eventet på lunchen den 20:e april. Styrelsen tyckte det
datumet verkade vara bra och Ebba tog på sig a lägga upp e event på Facebook.

e. Metoo enkät
Sara meddelade a 88 personer på sek onen har svarat på enkäten och a 97,7 % var studenter
och två stycken var alumner. Vidare meddelade Sara a bland de som svarade var 25% män och
75% kvinnor samt a 19.3% svarade a de varit utsa a för trakasserier.
Fredric undrade om JämU har någon tanke på hur man ska gå vidare med de a. Sara svarade a
de redan har ha en diskussionslunch men a utsko et funderar på a ha fler diskussioner för
a kunna få reda på mer om normer på sek onerna.
Fredric undrade om JämU och Kåren kommer a göra någon sta s k av denna enkät och Sara
svarade a alla svar kommer skickas in ll Kåren men a hon kan kolla på a även göra en ll
sek onen.

g. Omvärldsbevakning
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Ebba meddelade a E-styrelsen kom med förslag a ha e dokument där man för
omvärldsbevakning över sek onerna på LTH. De a skulle då ske varje söndag så a sek onerna
kan dela med sig av vad som hänt ll varandra. Vidare meddelade Ebba a Infocheferna på alla
sek oner kommer kunna skriva in i e dokument vad som hänt på sin sek on och a
Informa onschefen sedan varje vecka meddelar styrelsen vad som ske på LTH. Slutligen bad
Ebba styrelsen a meddela henne om det är något man vill ha med i de a dokument.
Maria undrade vad som kan tas upp och Ebba meddelade a det verkar vara en ganska fri
tolkning på det men hellre för mycket än för lite då Informa onschefen sedan kan välja själv vad
som förs vidare ll sin styrelse.
Louise föreslog a en punkt läggs ll under rapporteringar vid namn Omvärldsbevakning, vilket
styrelsen tyckte var en bra idé.
Ebba meddelade även a Kåren kommer a hålla en sek onstakeover på si Instagramkonto och
a varje sek on kommer a få en vecka var a lägga upp bilder på deras konto. Vidare föreslog
Ebba a sek onen tar vecka 17 då det händer mycket roligt på sek onen då, vilket styrelsen höll
med om.

3.13 Mötesordförande avslutar mötet
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