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Protokoll Styrelsemöte V 2018-05-16
Tid: onsdag, 16 maj 2018, 17:15
Plats:Marie Curie, KC
Närvarande: Fredric Ahrling, Louise Söderberg, Märta Bengtsson-§5.12.h, Olivia Nilsson, Hanna
Barkevall, Ebba von Wachenfeldt, Maria Carlsson, Sara Engström -§5.12.c, Katja E ring, Nicholas
Sandmark, Rebecka Hoppe, Andreas Malmström, Marcus Norlin -§5.12.f och Simon Probert
§5.5-§5.12.h

5.1 Ordförande öppnar möte

5.2 Formalia (Beslut)

a. Val av mötesordförande
Fredric Ahrling valdes.

b. Val av mötessekreterare
Louise Söderberg valdes.

c. Val av justerare
Ebba von Wachenfeldt valdes.

d. Anmälan av övriga frågor
Louise lade ll §5.12.g Sekreterare och Studierådsordförande.
Fredric lade ll §15.12.h G-punkt.
Hanna lade ll §15.12.i Välkomstbrev.

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

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

5.3 Adjungeringar (Beslut)

Rebecka Hoppe och Andreas Malmström adjungerades in med närvaro-, yrkande- och y randerä .

5.4 Föregående mötesprotokoll (Beslut)

Fredric yrkade på a lägga mötesprotokoll IV 2018-04-18 ll handlingarna och de a bifölls av
styrelsen.

Mötesordförande
Fredric Ahrling
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223 62 Lund

Mötessekreterare
Louise Söderberg

Org.nr: 845003-2936

Justerare
Ebba von Wachenfeldt
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5.5 Nästa möte (Beslut)

Mötesdatum för nästa möte diskuterades inom Styrelsen då de a möte ska hållas innan nollningens
början för a välja in en ny Vice Ordförande.
Nästa möte planerades ll 2018-08-25 kl.18:15

* Simon Probert kom ll mötet.

5.6 Rapportering (Informa on)

a. Ordförande
Sedan senaste rapporteringen har Ordföranden arbetat med vårterminsmötet, bland annat genom
a närvara på mötet för a framföra sin orientering och agera llfällig talman samt genom a
förbereda inför mötet med bland annat en ”Styrelse Q&A” lunch llsammans med delar av
Styrelsen. Ordförande har även deltagit i Stormöteshelgen med systersek onerna från UU och KTH
och ledde även själva stormötet. Överlag var hela helgen väldigt lyckad, även om den för
Ordförandens del avbröts i för d på grund av en bruten fot. Tillsammans med delar av Styrelsen
spexade Ordförande på Phøsets temasläpp. Utöver de a har Ordförande deltagit i flera
lunchmöten med Styrelsen samt e OK-möte och hjälpe Studierådsordförande a dela ut
W-s pendiet ll de utvalda s pendiaterna på Sek onens funk onärstack.

b. Sekreterare
Sedan senaste protokollförda mötet har Sekreteraren lagt mycket d på sek onsmötet och skrivit
samt justerat dess protokoll som snart är klart. Utöver de a har Sekreteraren llsammans med
Ordförande anordnat mötet under Stormöteshelgen och skrivit cykeltutor ll Wekobrevet varje
vecka, med undantag för en vecka då Studierådsordförande fick komma ll undsä ning. Protokollet
från Stormötet har också blivit sammanställt och skickats ll de tre justerarna.
Sekreteraren har även skickat ut kallelse och dagordning ll det extrainsa a sek onsmötet och
promotat sin post inför de a genom a gå ll e ornas föreläsning och berä a om posten och
Styrelsen. Tyvärr kunde inte det extrainsa a vårterminsmötet hållas då inte llräckligt många
medlemmar dök upp för a mötet skulle vara röstberä gat. Styrelsen valde därför med hjälp av
Revisorerna a inte öppna mötet då inget skulle kunna beslutas ändå. Styrelsen HT-18 kommer a
kolla vidare på om e ny möte ska hållas innan hös erminsmötet.
Sekreteraren har utöver de a även varit med på samtliga diskussionsmöten med Styrelsen och
spexat på Phøsets temasläpp llsammans med övriga i Styrelsen.
Slutligen så har Sekreteraren med utomstående hjälp få Sek onens hårddisk a fungera för både
MacOS och Windows, vilket underlä ar användandet av denna.

c. Kassör
Louise meddelade a Kassören sedan föregående protokollförda mötet har tagit det ganska lugnt
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på Kassörfronten. Förutom vårterminsmöte och monumentbygge så har även Karnevalen upptagit
Kassörens d, då densamme även är med i Karnevalsspexet. Trots de a har Kassören gjort lite
Kassörsjob, och bokfört samt gjort utbetalningar. Kassören har nå fram ll sin 100de verifika on i
bokföringen som festligt nog gällde monumen nköp. Kassören har även planerat in e möte med
föregående Kassör angående bokföringskonton.

d. PR-chef
Sedan det förra protokollförda mötet har PR-chefen llsammans med PR-utsko et anordnat en
PR-lunch dit sek onsmedlemmar kunde vända sig för a föreslå nya PR-idéer, delta i slogantävling
samt ge feedback på Ekosystemtekniks nuvarande broschyr. De a var mycket lyckat med många
innova va PR-förslag och en vinnande slogan som lyder “Eko - grönt ljus för planeten”. Vidare har
PR-chefen hjälpt ll a anordna stormöte med Sek onens systersek oner i Uppsala och Stockholm
samt deltagit på Sek onens vårterminsmöte där en e erträdande PR-chef valdes, Rebecka Hoppe.
Utöver de a har PR-chefen spexat på Phøsets temasläpp och varit toastmaster på Sek onens
funkistack llsammans med Informa onschefen. Sist men inte minst har PR-chefen ha si sista
möte med PR-utsko et för terminen samt bokat in en avslutning för PR-utsko et i form av en
ridlek on på Burlövs ry arförening.

e. Arbetslivskontakt
Sen förra protokollförda mötet har AK ha möten med si utsko . Det har även tagits fram en ny
typ av samarbete med sek onen - sek onssponsor, som presenterats på e digare styrelsemöte.
De a förslag ll samarbete ska skickas ut ll samtliga företag som närvarade på W-dagen. I övrigt
håller företagskontakten inom utsko et på a komma igång på rik gt.

f. Sexmästare
Sedan förra protokollförda mötet har Sexmästaren gjort en del. Sexmästaren har deltagit i
Stormöteshelgen llsammans med de andra i Styrelsen och hjälpte ll med maten ll VTM som
hölls veckan därpå.
Vidare har Sexmästaren ha möten med Sexmästarna, hela Sexmästeriet samt e möte med
Sexmästarna och Phøset för a diskutera temasläppssi ning för Phøset. I slutändan hölls si ningen
i mikrorummet på KC vilket funkade mycket bä re än väntat som lokal.
Utöver de a så pratade Pubmästaren och Sexmästaren om bland annat alkohollagen och vad som
gäller på si ningar under Phøsets Phadderutbildning.
Sexmästaren och Mästarna har även äntligen gjort en inventering och städning av sexförrådet,
lagomt så här halvvägs in på verksamhetsåret. Mycket mög kastades, kryddorna står nu i
bokstavsordning och ordning bland gli erburkarna återfanns sju mmar senare.
Slutligen så har hela Sexet se s på en härlig grillkväll som kombinerades med a prata om hoodies
ll Sexet samt nollningsevent och dagen därpå var de grillning igen men nu med Mästarna och

Phøset för a prata om krishantering.
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g. Studierådsordförande
Sedan senaste protokollförda mötet har Studierådet hållit i årets två sista Studiekwällar, ha
mi kursutvärderingar, bokat in de sista CEQ-mötena för terminen och hjälpt ll under Kårens Speak
Up Days. Studierådet delade även ut årets Pedagogiska priser samt utmärkelsen Årets Ekoprofil
under vårterminsmötet. Eventet PInt fick tyvärr ställas in i år på grund av för lågt intresse,
förmodligen mycket på grund av a Karnevalen drog igång ordentligt ungefär sam digt.
Studierådet har även pratat lite med Phøset (Mathilde Henriksen) om Studiekwällsmärken inför
nollningen. Sista Studierådsmötet med mini-skiphte kommer a hållas 21:e maj.
Studierådsordföranden har utöver de a deltagit under hela stormöteshelgen, utse s pendiater
och delat ut W-sek onens s pendium llsammans med Ordföranden under funkistacket, varit och
informerat e orna om sin post och Styrelsen och varit på de sista SRX-mötena för terminen.
Studierådsordföranden har även varit med på en del bygg llfällen för monumentet, åkt på två
handlingsturer och kollat upp möjligheten a hyra betongblandare.
Studierådsordföranden har tyvärr inte få någon e erträdare och har därför börjat planera hur
arbetet kan lösas inför nästa år.

h. Jämlikhetsombud
Sedan förra protokollförda mötet har Jämlikhetsombudet skickat ut en utsko sutvärdering ll de
nya utsko sledarna, och Jämlikhetsutsko et har återkopplat de tankar som kommit upp.
Jämlikhetsutsko et har även planerat och tänkt över möjligheterna för en Neutral Phadder och
skrivit en informerande text ll de nya e orna i höst. Jämlikhetsutsko et har även hållit i en
lunchdiskussion om psykisk ohälsa i solens sken, dit 2 personer hi ade, så det kommer en repris i
höst.
Vice Jämlikhetsombud har även ha möte med Studierådsordförande inför e gemensamt event i
höst. Utsko et har även tagit otroligt vackra foton ll nolleguiden, som även skulle kunna
återanvändas i andra sammanhang. Slutligen så har Jämlikhetsombudet llsammans med si
utsko ha e givande möte i solen med grill och gäster.

i. Infochef
Sedan förra rapporteringen har informa onschefen llsammans med si utsko förbere och
genomfört sin sista Ekolodsrelease med e MAXAT tema. Tillsammans med Styrelsen har
Informa onschefen anordnat Stormöteshelgen bland annat genom a husera fyra Stockholmare,
anordnat Sek onsmöte då en e erträdare valdes, varit toastmaster på det högljudda funkistacket
som Styrelsen höll i och slutligen även spexat på Phøsets temasläpp. Utöver de a har
Informa onschefen äntligen designat och beställt Styrelsens plansch. I sedvanlig ordning har
Wekobrevet skickats ut varje söndag. Slutligen har Informa onschefen sörjt över a den för a
avgå kryper sig närmare och vill rikta e stort tack ll alla sina fina Styrelsevänner för denna otroligt
givande den vi ha llsammans!
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j. Öwerphøs
Sedan förra protokollförda mötet har Öwerphøset deltagit i stormötet och vårterminsmötet.
Öwerphøset har också llsammans med Phøset fotograferats, hållit i e temasläpp, en
Phadderkickoff och en Phadderutbildning samt deltagit i e skiphte med Phøs17. Utöver de a har
Phøset ha möten cirka en gång i veckan och Öwerphøset har gå på möten med ØPK varje
måndag samt avslutat de individuella samtalen med Phøset, ha möte med Tobias Björklund (SVL),
Sexmästaren och Peparqwarnarna. Dessutom har Öwerphøset presenterat och diskuterat
nolleschemat med Styrelsen och har llsammans med Phøset presenterat nolleschemat för
programledningen.

k. Källarmästare
Källarmästaren har med resten av Styrelsen deltagit i och planerat stormöte i Lund med KTH och
Uppsala. Vidare har Källarmästaren planerat inför, riggat och jobbat under Fes valborg med AKTU.
Eventet blev lyckat med tre stycken liveband och regnuppehåll trots prognos. Utöver de a har
Källarmästaren byggt på monumentet med projektgruppen. Träramen har hunnit bli klar, och sista
veckan har inneburit mycket planering av de prak ska detaljerna med bokning av betongblandare,
verktyg och liknande. Källarmästaren har också få en e erträdare i from av Sara Abrahamsson
under vårterminsmötet, vilket är mycket tryggt och roligt. Slutligen har Källarmästaren även ha en
inledande överlämning av posten och deltagit i diverse styrelsemöten och funk onärstacket på
Helsingkrona na on.

l. TLTH/Kårfullmäk ge
Inte närvarande.

m. Inspektor
Inte närvarande.

n. Omvärldsbevakning
Ebba meddelade a ingen rapportering har kommit in från de andra sek onerna.
Maria meddelade a Sexmästeriet kommer hålla i en pub den 2:e juni med e erföljande e ersläpp.

o. Övriga meddelanden
Katja meddelade a tentorna kommer göras om i Endimensionell analys samt Linjär Algebra inför
hösten och a Flerdimensionell analys kommer a ändras nästa år. De a gör a både omtentor
och ordinarie tentor kommer a ändras. Katja meddelade även a mer informa on finns i e mail
som har skickats ut från Tobias Björklund.

5.7 Ekonomisk rapportering (Diskussion)

Louise meddelade a samtliga företag nu har betalat för W-dagen, dock fa as for arande lite från
Göteborg, då fakturan som skickades ll dem var felak gt och angav e för lågt belopp. Dock har
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Sydva en betalat sin faktura en gång för mycket, vilket Kassören har meddelat AK om. Vidare
meddelade Louise a försäljning av märken och liknande från iZe len ge förtjänst på cirka 5 000,
sam digt har diverse utbetalningar gjorts. Slutligen meddelade Louise a det just nu finns 170 000 kr
på kontot (160 000 om man räknar bort det som ska återbetalas ll Sydva en).

5.8 Inkomna handlingar (Beslut)

a. Riktlinje Mantlar
Fredric meddelade a han har skickat in en mo on om a ändra Riktlinjen för mantlar. Fredric
förklarade a det digare har stå i riktlinjen a mantlarna ska llbaka ll de som gjorde
mantlarna om de avskaffas men e er kontakt med de personer som skrev riktlinjen så kommer
de a nu ändras ll a Sek onsstyrelsen ska ansvara för a förvalta dessa.
Mötet beslutade a bifalla mo onen via acklama on.

5.9 Beslutsuppföljning (Beslut)

a. Neutral Phadder
Sara meddelade a Tobias Björklund, SVL, hade en önskan om a ha en Neutral Phadder som kan
vara Phadder ll studenter som inte vill vara ak va i nollningen. Det kan vara försent a göra en
lösning med Phaddrar via Phøset men Sara meddelade a hon och Anna-Karin från
Jämlikhetsutsko et kommer a ta på sig ansvaret a vara denna kontaktperson.
Fredric undrade om det var e önskemål eller om det är e krav och Sara svarade a det kanske
inte är e krav från Tobias men a Jämlikhetsutsko et ändå kände a det kan vara en bra idé a ha
de a för a stödja studenter som inte vill vara med i nollningen med a komma in i studentlivet
och studierna. Fredric meddelade a Sek onen har lite krav på sig när det gäller hantering av
Phaddrar och liknande och funderade även på hur man introducerar dessa nollor ll sek onen.
Fredric ansåg a de a är något som måste pratas om mer inom styrelsen. Sara meddelade a dom
har diskuterat de a mycket inom Jämlikhetsutsko et och a dom har lite idéer på hur man ska
berä a a en Neutral Phadder finns och hur man ska integrera dem i klassen och Sek onen.
Hanna meddelade a hon och Phøset tyckte de a kom ganska sent från SVL och a det antagligen
beror på omstruktureringen som sker av nollningen. Vidare meddelade Hanna a hon tyckte a
Neutral Phadder känns som en vik g sak a ha och a det kanske bör finnas men a det behövs
mer diskussioner om de a.
Märta meddelade a hon tyckte a det kändes ganska exkluderande a ta avsteg från hela
nollningen och inte ge dem en chans för a komma in i klassen, då de a kan leda ll a man har
föru a ade meningar om vad nollningen innebär och inte testar a vara med. Marcus meddelade
a det är vik gt a skilja på integrera och a göra folk bekväma och a det är vik gt a visa a det
är okej a inte vilja vara med och göra folk trygga i a inte vilja vara med. Sara påpekade a dom
som kontakter kan psa om de mer vänliga eventen som studiekvällar och liknande och a de inom
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Jämlikhetsutsko et har diskuterat mycket om problemet med a få kompisar i klassen och har lite
idéer kring de a.
Hanna bad Sara a läsa upp den text som Jämlikhetsutsko et vill ha med i välkomstbrevet ll
nollorna och Sara läste upp denna för Styrelsen. Vidare meddelade Hanna a Phøset tänkt på
samma saker som Märta påpekade men a det även finns personer som känner så som Marcus
förklarade och a det då känns bra a ha någon som kan vara stöd för dessa personer.
Rebecka undrade om det finns liknande diskussioner på de andra sek onerna då dessa grupper
kanske kan träffas och då ändå stöta på andra sek oner och studenter. Hanna meddelade a det
känns som a Tobias Björklund är den som har drivit i frågan men a M-sek onen som också har
honom som Studie- och Karriärvägledare antagligen inte kommer ha någon. Hanna påpekade a
hon även kommer ta upp de a på nästa ØPK-möte. Marcus meddelade a det även kan vara bra
a visa a det finns saker a göra utanför nollningen på sin egna sek on.
Märta påpekade a det kanske krävs mer planering och diskussion för a få ihop det i prak ken om
man ska ha det som en stående post i fram den men a det idag kanske kan vara e ini a v från
Jämlikhetsutsko et a ha kontaktpersoner för de a ändamål. Katja påpekade a det är en jä ebra
sak a ta vidare och diskutera mer i höst inför nollningen 2019.
Fredric sammanfa ade diskussionen och meddelade a Jämlikhetsutsko et kommer hålla i de a
projekt i år och a diskussion sedan kommer fortsä a ll hösten inför kommande nollningar.
Sara yrkade på a Jämlikhetsutsko et tar hand om projektet i år och a diskussioner sedan förs
inför nollningen 2019. Mötet beslutade a bifalla yrkandet.

b. Fyllnadsval av funk onär
Inga fyllnadsval.

c. Entledigande av funk onär
Inga entlediganden.

d. Monumentet
Katja meddelade a själva figuren kommer a gjutas under kommande vecka, 22:e maj, och a
Kåren inte hi at spadar och slägga som de trodde a de hade, vilket gör a de a kommer behöva
lösas inom sek onen. Maria undrade om de a kanske är något som M-sek onen har och Katja
meddelade a de kan kolla.
Märta meddelade a många personer måste närvara under resandet och grävandet inför
gjutningen av monumentet, så de a kommer det komma mer informa on och meddelanden om.

e. Övrigt
Inga övriga beslut.

5.10 Ordförande- och presidiebeslut (Beslut)

Inga Ordförande- och presidiebeslut.
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5.11 Per Capsulam-beslut (Beslut)

Inga Per Capsulam-beslut.

5.12 Övriga frågor (Diskussion)

a. Wåtmarken
Märta meddelade a AKG har städvecka denna vecka vilket har gjorts bra och a
Informa onsutsko et har nästa vecka. Vidare meddelade Märta a hon kommer göra e litet röj i
förrådet inför sommaren och slänga färgspill med mera och kommer då även kolla kyl och
kaffekokare.
Nicholas undrade hur det går med bygget av den nya lokalen och Louise meddelade a bygget är
igång men a hon inte vet hur de ligger ll, dock kommer Tommy snart ha färgprover klara för
godkännande.
Simon undrade om Styrelsen har tänkt något kring dörren ll Sexförrådet som man kanske vill spara
på något sä och Märta meddelade a hon kommer fråga Husstyrelsen om de a på nästa möte i
juni.

b. Datum inför hösten
Louise yrkade på a stryka punkten och mötet beslutade a bifalla yrkandet.

c. Funk onärstack
Fredric meddelade a det inom styrelsen kommit fram lite åsikter kring Funk onärstacket som
hölls för Sek onens funk onärer i maj.
Sara meddelade a det inte kändes rä för vår Sek on a ha e tack i en lokal llsammans med
andra grupper då de a blev väldigt livat och höglju . Ebba meddelade a om man vill komma ifrån
si ningskonceptet så skulle man kanske kunna ha e knytkalas.
Katja meddelade a det blev lite brå om och stressat med datum och der och a det kanske kan
vara bä re a ha lite mer framförhållning. Rebecka höll med Katja om a det kom lite plötsligt och
nära inpå och a vi som Sek on är mycket lugnare än många andra grupper, så var mer otur med
vilka vi delade si ningslokal med.
Maria påpekade a man kanske kan variera lite och köra varannan si ning och varannan annat
event för a alla ska kunna vara med och för a eventet ska passa alla någon gång. Simon
påpekade a man behöver vara med i Studentlund för a kunna komma in på en Na on och a alla
funk onärer kanske inte är de a. Märta meddelade a det finns många saker man kan göra
llsammans utan a ha en si ning, exempelvis laserdome, och a de a kanske kan diskuteras

vidare ll hösten.
Louise yrkade på a ta en paus 10 minuter och mötet biföll yrkandet.

* Mötet ajournerades 18:33
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* Sara Engström lämnade mötet.
* Mötet återupptogs 18:43

d. Funk onärsslack
Fredric undrade hur alla känner a Funk onärsslacken har fungerat under året.
Katja meddelade a det inte har gå som önskat och a det sällan är llfällen då man känner a
de a ska läggas upp på Slack. Märta meddelade a det är e bra forum men a det krävs a alla
kommunicerar via denna. Maria meddelade a hon har glömt a använda den och a det krävs a
vi skriver där för a pusha alla a kolla Slacken. Vidare meddelade Maria a det är en mycket bra
grej för a samla alla i e forum och a kalenderfunk onen där man kan få ut allt som händer på
Sek onen är väldigt bra. Katja höll med om a det är Styrelsen som borde dra i det men a det
kanske inte är något som man tar i första hand, dock är Kalendern mycket bra och något som borde
fås in på e eller annat sä .
Louise påpekade a det känns som a den lilla informa onen som har gå ut via Slack inte har nå
fram ll alla då de inte vet hur den fungerar eller har gå med, vilket gör a det inte hade hjälpt a
Styrelsen varit mer ak v. Fredric meddelade a det kanske kommer komma en app för hela TLTH
som kan göra exempelvis kalender biten enklare a få ut ll alla.
Fredric undrade vad Styrelsen ska göra med Slacken just nu och Hanna ansåg a vi kanske ska veta
mer om app möjligheter innan e fast beslut tas om Slack. Katja meddelade a den skulle kunna
leva kvar så finns den om man vill använda den igen ll hösten.

e. Gemensamt bilje system för TLTH
Fredric meddelade a Näringslivsansvarig på Kåren har kollat upp möjligheten a ha en app
gemensamt för hela TLTH där även sek onerna ska kunna ha egna kalendrar och liknande. Vidare
meddelade Fredric a Bonsai Campus är den app som har tagits fram som slutlig idé och a den då
skulle göras om för a passa TLTHs behov. Tyvärr är appen dock väldigt dyr och Fredric meddelade
a denna kommer a diskuteras inom OK igen på kommande möte och undrade därför var
Styrelsen hade för tankar om de a.
Hanna meddelade a hon har hört om appen i ØPK och a hon där hade få intrycket a
sek onerna får välja lite själva om de vill ha appen eller inte. Vidare meddelade Hanna a hon
tyckte det var en fördel med a man kan ha bilje erna i mobilen samt a ingen fysisk person
behöver sälja bilje er under nollningen vilket o a ställer ll med logis ska problem. Hanna llade
också a hon ansåg a kalender funk onen verkar mycket bra då det även blir enklare a se vad de
andra sek onerna håller i för event. Dessutom kommer det finnas möjlighet a skicka no ser ll
personer som exempelvis ska gå på e event vilket kan underlä a informa onsspridning om
dsändringar och liknande. Vidare meddelade Hanna a det för Phøsets del skulle vara bra a veta

om appen kommer lanseras innan nollningen eller om den kommer senare så de vet hur de ska
planera. Fredric svarade a den antagligen inte kommer hinna lanseras innan nollningen då det
behövs fler diskussioner och beslut innan något slutligen bestämts. Fredric påpekade a
försäljningen av bilje er under nollningen skulle kunna ske via appen ändå men a man då får
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tänka på priserna som kanske måste höjas.
Maria meddelade a Sexmästarna i kollegiet på Kåren också ser posi vt på appen men tycker a
priset känns väldigt högt. Nicholas meddelade a Kåren håller på a testa olika system och appar
just nu. Katja påpekade a det verkar som en bra idé i allmänhet och a det är bra a få en
översiktsbild över allt som händer på sek onen och a kalender funk onen verkar bra för de a
ändamål.
Marcus påpekade a det kan vara bra a kolla upp och vara medveten om hur personuppgi er
sparas inom appen så a de a kan meddelas ll medlemmarna som behöver registrera konton och
liknande.
Märta undrade om beslut kommer komma innan nollningen och Maria meddelade a Sek onen
antagligen kommer planera för a sälja fysiskt och kommer appen så kan man lösa det då.

f. InDesign
Ebba meddelade a hon har få en önskan från den blivande Grafiska Designern om a skaffa
InDesign och a de a skulle vara mycket förmånligt för Sek onen. Vidare meddelade Ebba a de
andra Sek oner hon har pratat med har en Crea ve cloud licens som llhör Informa onsutsko et
budget. Ebba meddelade även a det inte är helt omöjligt a flera personer på Sek onen kan
använda samma licens och a de a skulle kosta 195 kronor per månad eller 2300 kronor per år.
Slutligen undrade Ebba vad Styrelsen ansåg om de a.
Märta meddelade a hon tycker det är en bra idé och a det är roligt för Informa onsutsko et a
kunna ha e sådant program sam digt som det kan gynna andra delar av Sek onen. Katja
påpekade a det kan vara bra a kolla med Ylva men a det känns mycket bra. Katja undrade även
hur man skulle kunna låna licensen och om ll exempel Studierådet kan få be om posters från den
Grafiska Designern. Ebba meddelade a det ska gynna alla om Sek onen skaffar InDesign och a
den Grafiska Designern ska designa för alla och inte bara för Informa onsutsko et. Det skulle
kunna bli så a man lånar ut licensen för e llfälle eller a man skickar in en önskan ll den
Grafiska Designern om vad man vill ha.

* Marcus Norlin lämnade mötet.

Fredric undrade hur licensen går a dela och hur man får föra den vidare. Rebecka meddelade a
hon känner personer som har en delad licens som fungerar på flera personliga datorer. Ebba
meddelade a det antagligen är en programvara man kan ladda ner och sedan logga in på via mail.
Märta föreslog a mer informa on samlas in och a det sedan skrivs ihop e Per Capsulam-beslut.
Ebba meddelade a hon kan kolla upp mer informa on men då gärna vill veta vad hon ska kolla på
utöver, pris och licens nedladdning. Katja tyckte det kan vara bra a kolla hur det skulle fungera a
ha kontot kopplat ll e företagskort. Ebba undrade om Simon visste något mer och Simon
meddelade a han har ha samma konto på flera datorer sam digt men vet inte mer än det.
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g. Sekreterare och Studierådsordförande
Louise meddelade a hon och Katja har diskuterat mycket hur Sekreterarens och
Studierådsordförandens arbetsuppgi er ska hanteras ll hösten och tänkte a de kunde förmedla
lite av vad de tänkt.
Louise meddelade a hon kommer a kunna hjälpa ll med a skriva protokoll under
protokollförda möten och i arbetet inför hös erminsmötet där hon även kan skriva protokollet.
Vidare meddelade Louise a Sekreteraren även ansvarar för a sammankalla Valberedningen men
a hon kommer si a med där och a de a därför inte behöver vara så stort utan a e datum går
bra så kommer de a lösa sig. Louise fortsa e med a hon funderar på a ha en överlämning med
hela Styrelsen och gå in mer på vad Sekreteraren gör och vilka uppgi er som behöver göras av
någon annan.
Katja meddelade a det finns en del som ska göras som Studierådsordförande men a inte mycket
har med Styrelsens arbete a göra. Vidare meddelade Katja a hon och Linnéa Sjöström, digare
Studierådsordförande, kommer a hantera de a arbete llsammans men a lite arbete antagligen
kommer behöva skäras ner. Vidare meddelade Katja a det är värdefullt med kontakten med
Styrelsen och a hon kommer försöka vara närvarande på så många styrelsemöten som möjligt för
a hålla den kontakten och a Linnéa kommer ta mer ansvar för Studierådet.
Maria undrade vilka uppgi er som behöver göras som Vice Ordförande och Louise meddelade a
det mest innebär a hjälpa Fredric i hans arbete som Ordförande och a avlasta där det behövs.
Fredric llade a det är mycket skönt a ha någon a bolla saker med a a kunna hjälpa varandra
med dagordningar, handlingar och liknande.
Louise meddelade a hon om Styrelsen vill det kommer kunna hantera Sek onens maillistor om e
sådant beslut tas och a hon kommer kunna hjälpa ll med a skriva dagordningar och kallelser
om de a krävs. Katja undrade hur hanteringen av maillistorna är och om de a kommer behöva
göras under sommaren. Louise meddelade a det mesta kan göras dagen innan hon officiellt går av
men a hon sedan egentligen inte kan hantera dem under juli och augus månad. Hanna påpekade
a det kanske är lika bra a ta e beslut nu så det inte blir några problem under sommaren och
resterande Styrelse höll med om de a.
Olivia påpekade a Louise inte ska ta på sig för mycket arbete då hon inte si er på posten och
Louise meddelade a det hade varit op malt med a hjälpa ll mer under nollningen då alla har
mycket a göra med a sedan trappa av arbetet och lämna över mer ll Styrelsen a hantera
själva. Louise undrade även när en överlämning skulle passa och Styrelsen ansåg a det hade varit
bäst om den skedde e er nollningen.
Maria undrade om det är tydligt för sek onsmedlemmarna a Sekreterare och
Studierådsordförande for arande är vakanta och a dessa kommer utlysas igen ll hösten. Louise
ansåg a det kanske ska skrivas ut tydligare och a man kan ha e extrainsa möte innan
hös erminsmötet om man får in kandidater.
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h. G-punkt
Fredric meddelade a han trodde a det inte skulle bli något med G-punkt då K-styrelsen inte
återkom med datum de kunde men a de nu varit i kontakt med honom och undrat om helgen
e er tentorna skulle kunna fungera.

* Simon Probert lämnade mötet.

Louise föreslog a även de nyvalda kommer på G-punkt i så fall då det blir mer av en träff för a
lära känna varandra inför hösten. Katja meddelade a man inte behöver göra något stort utav det
utan a det bara skulle kunna vara e häng med mat.
Märta påpekade a det kan vara bra om Styrelsen bestämmer e datum och meddelar K-styrelsen
de a datum och kan dom inte då så blir det helt enkelt inget.
Fredric föreslog a Styrelsen har en omröstning om dag på Slack och sedan lägger fram det
vinnande förslaget ll K-styrelsen och alla i Styrelsen tyckte de a var en bra idé.

* Märta Bengtsson lämnade mötet.

i. Välkomstbrev
Hanna meddelade vad som kommer stå med i Välkomstbrevet ll nollorna 2018 och meddelade
bland annat a e välkomnande ll nollningen och sek onen, lista över bra saker a ha med, ps
om kursli eratur, bostad och cykel samt priser på olika event och produkter och text om Neutral
Phadder kommer vara med. Utöver de a meddelade Hanna a även e Google formulär med
matpreferens kommer a skickas ut.
Maria meddelade a dom inte har e bra ställe där Sexmästeriet sparar ner matpreferenser och a
de a kanske därför inte behövs vara med. Fredric meddelade a det mesta han anser ska vara med
i välkomstbrevet fanns med i brev och formulär förra året. Louise meddelade a det skulle vara bra
a fråga om mail ll nollorna och då fråga specifikt om a använda sagda mail ll Sek onsutskick
som kallelser och Wekobrev.
Katja undrade hur mycket som sägs om kursli eratur då det kanske inte är bra a hetsa alla a
köpa li eratur innan skolan börjar då det finns många möjligheter a få böcker på plats. Rebecka
påpekade a det kanske kan vara bra a nämna a en bokbytardag kommer a arrangeras. Katja
undrade om Phøset vill ha en bokbytardag då det inte är så jä ee erfrågat på Sek onen a ha en.
Hanna meddelade a om det uppfa as överflödigt så kanske det inte ska tas med. Nicholas
påpekade a det är bra a nämna tydligt a man inte behöver införskaffa böcker innan man börjar.
Rebecka meddelade a det kanske är bra a hänvisa ll Sek onens hemsida, Instagram och
Facebook i brevet och de a såg Hanna posi vt ll.

5.13 Mötesordförande avslutar mötet
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