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Protokoll Styrelsemöte IV 2018-04-18
Tid: onsdag, 18 april 2018, 17:30
Plats:Marie Curie, KC
Närvarande: Fredric Ahrling, Louise Söderberg, Ylva Kloo, Ebba von Wachenfeldt, Maria Carlsson, Sara
Engström -§4.12.b, Katja E ring, Nicholas Sandmark, Anders Nilsson, Ebba Linde -§4.9.a och Adam
Probert §4.12.c -

4.1 Ordförande öppnar möte

4.2 Formalia (Beslut)

a. Val av mötesordförande
Fredric Ahrling valdes.

b. Val av mötessekreterare
Louise Söderberg valdes.

c. Val av justerare
Maria Carlsson valdes.

d. Anmälan av övriga frågor
Nicholas lade ll §4.12.f Sek onssponsor.

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

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

4.3 Adjungeringar (Beslut)

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

4.4 Föregående mötesprotokoll (Beslut)

Fredric yrkade på a lägga mötesprotokoll III 2018-03-28 ll handlingarna och de a bifölls av styrelsen.

4.5 Nästa möte (Beslut)

Nästa möte planerades ll onsdag 25:e april klockan 12:15 i Weras Lagun.
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4.6 Rapportering (Informa on)

a. Ordförande
Sedan senast har inte mycket hänt, då styrelsen mer eller mindre varit på uppehåll under två veckor
på grund av omtentaperiod. Ordförande har sysselsa sig med a förbereda inför det kommande
stormötet med KTH och UU, vårterminsmötet, samt a ll slut få igång styrelsens studiecirkel för
våren.

b. Sekreterare
Sedan senaste protokollförda mötet har Sekreteraren främst arbetat med utskicket av handlingarna
ll vårterminsmötet. I samråd med resterade styrelse formulerade Sekreteraren mo onssvar och

samlade in de sista dokumenten från digare Kassör och Revisorer. Sekreteraren skickade sedan ut
de totalt 34 handlingarna ll sek onen.
Sekreteraren har även deltagit på e husstyrelsemöte då Källarmästaren inte kunde närvara, vilket
var mycket informa vt och kul a gå på. Slutligen har Sekreteraren också skickat ut en dagordning
ll styrelserna på KTH och Uppsala Universitet inför det kommande Stormötet samt börjat göra

välkomnstpaketet ll nästa Sekreterare.

c. Kassör
Sedan föregående protokollförda möte har Kassören få llgång ll Fortnox och har äntligen kunnat
börja bokföra. Då det har varit många oklara betalningar som hörde förra året ll (som bokförs som
så kallade ”interimer”) har det dock tagit sin lilla d. Nu bör det dock flyta på bä re. Kassören var
även förbi på Kårens GDPR-workshop, och vidarebefordrade delar av informa onen som delgavs ll
styrelsen, men det mesta finns llgängligt på Kårens hemsida. Kassören har även spenderat de
”lediga” omtentaveckorna med a se pengarna från W-dagen trilla in på kontot. Det Kassören har
ägnat överlägset mest tankekra på sedan förra protokollförda mötet är monumentbygget, som
ska dra igång med skruvar och borrmaskiner på torsdag, 19/4. Kassören har varit på e möte för
de a, och har även inhandlat skiva, bräder och annat så a bygget kan komma igång.

d. PR-chef
Louise meddelade a sedan det senaste protokollförda mötet har PR-chefen beställt
W-sek onernas gemensamma tygmärke som kommer a distribueras ll både Uppsala Universitet
och KTH under det kommande stormötet här i Lund. Utöver de a har PR-chefen llsammans med
PR-utsko et anordnat en PR-lunch för sek onen där man kunde delta i en slogantävling, sä a ord
på vad Ekosystemteknik innebär och innefa ar för en själv samt komma med idéer om hur
sek onen kan förbä ra Ekosystemtekniks PR.

e. Arbetslivskontakt
Sedan föregående protokollförda möte har AK ha möte med programledningen angående
marknadsföring där även en liten del av branschrådet nämndes. AK har även skickat mail ll
flertalet av företagen som medverkade på W-dagen men som inte betalat sin faktura. AK har även
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förhandlat om det första fallet av marknadsföring med Sweco, vilket de ska betala 1500 för. AK har
även medverkat på e möte med Näringslivskollegiet där främst GDPR diskuterades.

f. Sexmästare
Sexmästaren har sedan senaste protokollförda mötet ha två möten med Öwerphøs Hanna om
nollningen och hur upplägget för de si ningarna kommer se ut. De flesta sek onsöverskridande
si ningarna är spikade gällande lokal och vilken sek on den ska hållas med. Mycket mejlande och
problem har uppkommit gällande var Phøstes temasläppssi ning ska hållas. De a har varit en
trö sam process då Sexmästaren insä a hon är begränsad ll y erst få lokaler på grund av fast
alkohol llstånd och husprefekter i de andra husen.
Slutligen har Sexmästaren llsammans med Sexet lagat sallad ll 100 personer inför JämUs
lunchföreläsning den 18/4 där också den nya riskokaren invigdes, vilket gjorde a all mat kunde
lagas i Wåtmarken.

g. Studierådsordförande
Sedan förra rapporteringen har Studierådsordföranden fixat gästleg och förköpsbilje er inför
stormötet 20-22/4, bokat in CEQ-möte för hydrologikursen samt ha två möten där bland annat en
mer detaljerad dsplan med byggdatum för monumentbygget sa es. Studierådsordföranden har
även skickat in dsplanen ll Kårstyrelsen och få e posi vt mail llbaka.
Studierådet har även planerat PInt och skickat ut en anmälningslänk, censurerat
CEQ-kommentarerna för LP3 och planerat mi kursutvärderingar för denna läsperiod. Slutligen har
Studierådsordföranden varit på e möte där programmering inom programmet diskuterades.

h. Jämlikhetsombud
Sedan förra mötet har Jämlikhetsutsko et hållit i en lunchdiskussion som uppföljning på
#metoo-enkäten. Jämlikhetsutsko et har även anordnat en phadderutbildning där phaddrarna fick
tänka igenom alla de svåra situa oner som skulle kunna tänkas uppstå under nollningen och hur
man löser dem. Under VälmåendeVeckan anordnade Jämlikhetsutsko et en lunchföreläsning med
Studentprästerna som pratade om gemenskap.

i. Infochef
Sedan förra rapporteringen har Informa onschefen ha två veckors välbehövlig ledighet under
omtentamensveckorna. Utöver de a har Informa onschefen ha möte med si utsko där det
bland annat diskuterades om sta s k och huruvida denna bör presenteras på vårterminsmötet.
Wekobrevet skickades ut på söndagarna med undantag för vecka 14. Då Informa onschefen inte
hade möjlighet a skicka ut Wekobrevet v.15, tog Isabella Steen, utsko smedlem, på sig a sä a
samman de a Wekobrev och skicka ut ll sek onen.

j. Öwerphøs
Louise meddelade a sedan förra protokollförda mötet har Öwerphøs ha planeringslunch med
JämU inför deras Phadderutbildning, ha möte med Sexmästaren för a planera temasläppssi ning
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och diskutera Phøsets och Sexets samarbete, ha möte med ØPK samt ha planeringsmöten med
Phøset där främst temasläpp, Phadder-kickoff och Phadderutbildning planerats. Individuella samtal
med var och en i Phøset har också påbörjats. Öwerphøs har även börjat gå igenom Teknologkårens
och Ekonomernas krishanteringsplan inför införandet av sek onens krishanteringsplan. Dessutom
har Öwerphøs llsammans med si Phøs ha filminspelning och valt alla Phaddrar.

k. Källarmästare
Louise meddelade a Källarmästaren sedan förra protokollförda mötet främst har sysselsa sig med
monumentprojektet. Källarmästaren har llsammans med resten av den ihopsa a projektgruppen
mailat ll alla sek oner på LTH om ps och råd, kontaktat Akademiska hus, fixat med lokal a bygga
i (M-verkstaden), kommit fram ll passande konstruk on och ha möte med gruppen. Byggandet
av monumentet kommer dra igång den 19/4. I övrigt har Källarmästaren skrivit på si testamente,
sin orientering ll vårterminsmötet och uppdaterat välkomstbrev ll blivande e erträdare.

l. TLTH/Kårfullmäk ge
Anders meddelade a sek onsstyrelsen har få remisser från Kåren om Funk onärsutbildning och
Stödmedlemskap som Kåren gärna vill ha svar på så snart som möjligt. Vidare meddelade Anders
a det på Kårens hemsida kommer öppnas för för kandidering ll flera vakanta poster på Kåren,
som vissa hel dare, styrelseledamot, Jubileumsgeneral, Sångarstridsgeneral och några fler, under
de närmsta dagarna. Anders meddelade även a Kårstyrelsen har accepterat Kårens
verksamhetsplan och riktlinje för GDPR som nu ska skickas upp ll Fullmäk ge samt tagit in en ny
fri förening. Anders meddelade också a Fullmäk ge har klubbat en mo on som handlade om
testamenten för alla Kårens poster, klubbat Kårens rambudget och valt in en ny hel dare,
Utbildningsansvarig för externa frågor.

m. Inspektor
Inte närvarande.

n. Omvärldsbevakning
Sara meddelade a det kommer hållas e event vid namn Fes valborg onsdag vecka 17.

o. Övriga meddelanden
Katja meddelade a det är Speak Up Days vecka 17 och Studierådet på K och W kommer a stå på
KC i B-korridoren den 23/4.
Sara meddelade a JämU kommer a skicka ut enkäter under kommande vecka ll alla utsko med
nya medlemmar för 2018 och a dessa gärna ska skickas in så snart som möjligt.

4.7 Ekonomisk rapportering (Diskussion)

Ylva meddelade a de allra flesta företag nu har betalat in pengarna för W-dagen, de som for arande
saknas är NCC och Unionen, men de a bör lösa sig, då hon och Nicholas har kontakt med båda företag.
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Vidare meddelade Ylva a sek onen i dagsläget har ca 170 000 kr på kontot men a vissa
utbetalningar kommer göras inom snar fram d. De a gäller säckkärra, diverse märken, och en
återbetalning för felak g faktura ll Unionen för W-dagen 2017.

4.8 Inkomna handlingar (Beslut)

Inga handlingar.

4.9 Beslutsuppföljning (Beslut)

a. Fyllnadsval av funk onär
Inga fyllnadsval.
Fredric yrkade på en paus i 3 minuter och styrelsen biföll yrkandet.

* Mötet ajournerades 17:57
* Ebba Linde lämnade mötet.
* Mötet återupptogs 18:00

b. Entledigande av funk onär
Inga entlediganden.

c. Monument
Katja meddelade a en byggrupp har ha möten för brainstorming, där de också bestämde må på
monumentet och hur tanken är a bygget ska gå ll. Vidare meddelade Katja a inköp har gjorts
och några sek onsmedlemmar har anmält intresse a hjälpa ll med byggandet men det skulle
for arande vara bra med fler som hjälper ll. Katja meddelade även a det är fler saker som ska
köpas och a byggandet kommer a ske varje torsdag framöver. Slutligen meddelade Katja a det
kan komma a behövas mycket hjälp då monumentet ska fly as och monteras på plats då det
kommer a vara mycket tungt.
Ylva meddelade a byggruppen har kontakt med en ansvarig för M-verkstaden då det krävs a en
person från M-sek onen kan vara närvarande för a sek onen ska få bygga där. Ylva meddelade
vidare a de hoppas på fler tydliga dpunkter för byggen då M-sek onen kan närvara med en
person och a hon kommer a vänta med a skicka in fakturor ll Kåren lls lite fler inköp har
gjorts.
Anders meddelade a det är bra om sek onen har en dialog om alla inköp som görs och hur
arbetet går med Tim och han själv så kan de meddela informa onen vidare ll Kårstyrelsen. Anders
meddelade även a Kårstyrelsen var mycket nöjda med a sek onen har börjat arbeta med
monumentet mer ak vt.

d. Övrigt
Inga övriga beslut.
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4.10 Ordförande- och presidiebeslut (Beslut)

Inga Ordförande- och presidiebeslut.

4.11 Per Capsulam-beslut (Beslut)

Inga Per Capsulam-beslut.

4.12 Övriga frågor (Diskussion)

a. Wåtmarken
Louise meddelade a Programmästeriet har städvecka denna vecka och a Sexet har städvecka
nästa vecka.

b. GDPR
Anders meddelade a den mesta informa onen från Kårens Workshop finns på Kårens hemsida och
a det kommer komma upp mer där under den som arbetet med GDPR pågår. Vidare meddelade
Anders a det främst är några saker som sek onen ska tänka på och det är vilka uppgi er
sek onen hanterar, hur sek onen hanterar listorna och vilka på sek onen som har llgång ll dem.
Anders föreslog a det är bra a börja med a skapa e register över vilka listor som sek onen har,
vart de sparas, hur de hanteras och vilka som kan se listorna. Utöver de a meddelade Anders a
det är bra om sek onen kollar över hur man ska anta egna styrdokument som riktlinjer och policyer
för hanteringen av personuppgi er men a sek onen kan börja med a följa Kårens innan de a är
möjligt. Anders rekommenderat dock a ha styrdokument klara ll höstens sek onsmöte.
Louise föreslår a alla utsko kollar på hur de hanterar uppgi er inför nästa veckas möte och a
styrelsen då börjar diskutera alla uppgi er som sek onen hanterar och hur sek onen bör göra i
fram den. Styrelsen tyckte de a kändes som en bra idé.

* Sara Engström lämnande mötet.

c. Stormöte
Katja meddelade a hon har fixat gästleg ll 15 personer och även köpt 25 stycken förköpsbilje er
ll Lunds Na on. Vidare meddelade Katja a det har kommit in ännu en anmälan för gästleg som

hon ska fixa på fredag, 20/4.

* Adam Probert kom ll mötet

Louise yrkade på a gå llbaka ll §4.3 Adjungeringar och styrelsen biföll yrkandet.
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4.3 Adjungeringar

Nicholas yrkade på a adjungera in Adam Probert med närvaro-, yrkande- och y randerä och
styrelsen biföll yrkandet.
Louise yrkade på a gå llbaka ll §4.12.c Stormöte och styrelsen biföll yrkandet.

4.12 Övriga frågor (Diskussion)

c. Stormöte
Fredric påminde om a det är några som måste köpa frukost och brunch inför helgen och Nicholas
föreslog a de a görs på fredag.
Katja undrade om alla ska vara på sta onen när KTH och UU kommer fram eller om bara de som ska
ha folk hos sig ska vara där. Maria meddelade a middagen på na onen börjar 19:00 och a KTH
och UU kommer ca 17:30 ll Lund. Vidare påpekade Maria a det därför borde hinnas med a
lämna packning innan middagen vilket skulle innebära a bara de som ska ha personer hos sig
behöver vara på sta onen när de andra sek onerna anländer.
Louise undrade om det skulle vara möjligt a låna två cyklar ll de som ska bo hos henne för a det
ska gå lä are a transportera sig ll och från Nöbbelöv och Katja och Maria meddelade a de
kunde låna ut sina cyklar. Maria undrade om det kommer ges ersä ning för busstransport när dom
kommer med alla väskor eller om de a ska betalas på egen hand. Ylva svarade a hon kan kolla på
det men a det skulle kunna gå.
Vidare påpekade Maria a de som ska handla kan låna hajsläpet och Nicholas påpekade a även
Panta Mera cykeln kan användas ll de a.
Katja påpekade a det är en som är glutenintolerant och a det kanske inte är op malt med
Lundafalafel då. Maria föreslog a denna person kan köpa mat på Grönt och Go som ligger i
närheten, vilket styrelsen kände var en bra idé.
Fredric informerade styrelsen a det är en person som är lite osäker på om hen vill med ner ll
Lund av oklar anledning och a han skulle få svara på frågor som denna person hade men han har
inte få några än. Louise föreslog a Fredric pratar med ordföranden igen för a se så a allt känns
okej för den berörda personen.
Fredric undrade vad styrelsen ska göra mellan a KTH och UU kommit fram och na onsmiddag och
Maria påpekade a det antagligen kommer ta lite d a gå fram och llbaka för a lämna väskor
men a man kan köra en namnlek eller liknande utanför na onen om det finns d över.
Ebba berä ade om frågesporten som hon har planerat för helgen och denna diskuterades inom
styrelsen.

d. Funk onärstack
Louise meddelade a SSK inte hade någon ledig d den 4:e maj men a Sara kommer a kolla
vidare på övriga na oner. Vidare föreslog Louise a styrelsen kommer på en plan B ifall a en
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annan na on inte kan hi as, då det kan vara bra a gå ut med informa onen ll funk onärerna så
snart som möjligt.
Maria föreslog a styrelsen skulle kunna hålla en egen si ning eller någon u lykt likt den som hölls
2017. Louise påpekade a det kanske kan vara svårt a hi a lokal för si ning då det är ganska nära
inpå men a e utomhus event, som ll exempel grillning på St.Hans, hade kanske varit en bra ide.
Styrelsen höll med om a grillning skulle kunna vara en bra plan B om det inte gick a hålla eventet
på en na on.
Maria påpekade a styrelsen borde gå ut med e meddelande ll funk onärerna om a spara
datumet så snart som möjligt och Ebba tog på sig denna uppgi . Fredric föreslog a styrelsen ger
letandet av na on y erligare en vecka och sedan kör vidare på grillning om ingen möjlig na on har
hi ats.

e. Fly en av Wåtmarken
Louise meddelade a hon på husstyrelsemötet den 12:e april fick veta a byggandet av de nya
studentutrymmena antagligen kommer a påbörjas fredag den 20:e april. Vidare meddelade
Louise a som husstyrelsen plan ser ut just nu så kommer sek onen a få två soffor, nya bord och
stolar ll Wåtmarken och Weras samt mikrovågsugnar och kylskåp, dock inte en ny frys. Louise
meddelade a sek onen antagligen kommer få måla Weras på väggen igen men det kan vara bra
a dubbelkolla med Akademiska Hus då det är deras väggar. Utöver de a meddelade Louise a
husstyrelsen ska kolla på fler alterna v kring mer förrådsutrymmen ll sek onen, men a dom inte
kan lova a det går a få ll.
Slutligen meddelade Louise a färgsä ningen i nya Weras och Wåtmarken togs upp under mötet
och husstyrelsen, och arkitekten som kollat på ombyggna onen, föreslog en lite mörkare ma blå
färg. Louise meddelade a det som beslutades under mötet var a man ska kolla mer på denna
färgsä ning då hon och K:s representant tyckte det var vik gt a sek onsfärgen passade ihop
llsammans med väggfärgen. Louise undrade vad styrelsen hade för känsla för färgsä ningen i de

nya lokalerna och om sek onen ska köra på ma blå eller om sek onen ska försöka få en turkos
färgsä ning på väggarna.
Katja ansåg a det ändå är e studentutrymme somW-studenterna ska vara i och turkos färg skulle
nog inte störa dessa personer då det är en del av vår sek on. Maria höll med Katja och föreslog a
en dov och ma turkos färg kanske skulle kunna funka. Katja undrade vad alla andra kände om a
ha en mer stark färg och Fredric påpekade a han hade svårt a tro a det skulle vara e problem.
Louise påpekade a sek onen kan ta en ma turkos färg och ändå känna a det verkligen är
sek onens lokal då nyansen gör mycket för känslan av rummet. Vidare meddelade Louise a hon
kommer förmedla vidare det som sägs under mötet ll Märta, Jörgen och Tommy.
Maria undrade om det kommer finnas e kylskåp ll sexet i den nya lokalen och Louise meddelade
a hon är osäker på de a men a hon kan be Märta kolla de a med husstyrelsen.
Maria meddelade a vissa i Sexet är frustrerade a vår sek on inte kommer ha kök medan
K-sek onen kommer ha e . Fredric förklarade a de a var något som diskuterats med
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husstyrelsen digare terminer men a det då anse s a de a inte var nödvändigt för den
verksamheten somW-sek onen har. Dock poängterade Fredric a han själv tyckte a de a även
stoppar sek onens utvecklingspoten al, men a det tyvärr inte går a göra något åt de a nu då
ritningarna är klubbade.
Maria undrade hur själva fly en kommer a ske då många kanske inte är llbaka i Lund i augus
och Louise föreslog a styrelsen llsä er en arbetsgrupp med sek onsmedlemmar och berörda
poster som kan ta ansvar för a fixa alla lokaler när bygget är klart. Styrelsen såg posi vt på de a.

f. Sek onssponsor
Nicholas berä ade a AKG håller på a arbeta fram a sponsorpaket som företag kan köpa. De a
paket kommer innehålla ll exempel plats på W-dagen och lunchföredrag i e och samma paket.
Adam påpekade a de a är något som företag har önskat då det idag är många olika event men
ingen bra ständigt kontakt med sek onen. Vidare meddelade Adam a det är företag som vill ha
mer samarbete med sek onen och a de a paket skulle kunna möjliggöra de a på e enklare sä .
Adam presenterade e förslag på de a som AKG hade arbetat fram.
Ebba undrade vad ”Logga på alla Wekobrev” innebär och Adam meddelade a de inte har bestämt
det helt utan hade tänkt prata med Ebba om de a, men a det skulle kunna innebära a företaget
har med sin logga lägst ned i Wekobrevet varje vecka. Maria undrade hur Facebook inläggen ska
hanteras och Nicholas berä ade a de ska läggas upp på sek onssidan och kommer skrivas av AK.
Katja undrade hur det kommer fungera med a förnya dessa avtal med företagen mellan
terminerna och Adam meddelade a AKG främst kommer a kontakta de företag de vet har
intresse av mer samarbete med sek onen men a alla företag förfarande kommer kunna ha samma
samarbete som digare om dom vill det. Katja undrade om de a behöver göras officiellt för hela
sek onen och Adam påpekade a AKG redan har allt de a bara a det nu blivit y erligare e paket
som företag kan välja mellan så det borde inte behövas. Adam förtydligade a AKG vill ha styrelsens
tankar om idén samt få en respons på hur det ekonomiska ska lösas då paketen innehåller pengar
som ska ll olika utsko . Ylva meddelade a det säkert kommer kunna gå a lösa det ekonomiska
på e bra sä men a hon ska kolla vidare på de a.

4.13 Mötesordförande avslutar mötet
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