
EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
Protokoll Styrelsemöte VI
2019-09-06

Protokoll Styrelsemöte VI, 2019-08-25
Tid

Söndagen den 25:e augus 2019, 11:15

Plats

KC:M, Kemicentrum

Närvarande

Ständigt adjungerade:

Ordförande Rebecka Hoppe
Sekreterare Jakob Jungestad
AK Sofia Kongshöj
Infochef Oscar Gustafsson
JämO Ellen Belcher
Kassör Marcus Norlin
KM Jessica Gustavsson

PR-chef Vakantsa
Sexmästare Lisa Salvin
SRW-ordf. Hugo Lindbäck
Øwerphøs Emelie Swenningson
Inspektor Frånvarande
Kårkontakt Sophia Grahm
Kårkontakt Sara Axelsson
Revisor Linnea Sjöström

Övriga:

Sara Abrahamsson §5.1-5.8

6.1 Ordförande förklarar mötet öppnat
6.2 Formalia (Beslut)

a Val av mötesordförande
Rebecka valdes.

b Val av mötessekreterare
Jakob valdes.

Mötesordförande
Rebecka Hoppe

Mötessekreterare
Jakob Jungestad

Justerare
Sofia Kongshöj
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223 62 Lund
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c Val av justerare
Sofia valdes.

d Anmälan av övriga frågor
Emelie la ll punkt 6.12c, Krishantering.

e Fastställande av dagordning
Rebecka yrkade på a godkänna dagordningen med Emelies llägg. Styrelsen biföll Rebeckas
yrkande.

f Tid och sätt
Styrelsen ansåg a mötet blivit behörigt utlyst.

6.3 Adjungeringar (Beslut)
Sara Abrahamsson adjungerades in med närvaro-, yrkande- och y randerä .

6.4 Föregående mötesprotokoll (Beslut)
Rebecka yrkade på a lägga mötesprotokoll V 2019-05-15 ll handlingarna och Styrelsen biföll
yrkandet.

6.5 Nästa möte (Beslut)
Rebecka yrkade på a ha nästa möte på onsdagen den 28:e augus klockan 12:15 i Weras Lagun (icke
protokollfört) och Styrelse biföll yrkandet.

6.6 Rapportering (Information)
a Ordförande

Sedan den senaste rapporteringen har Ordförande rundat av vårterminens verksamhet. Hon har
varit på möte med såväl Localcontroller på LTH och Husprefekten på KC och diskuterat lokalerna.
Hon har också varit på e möte med K-sek onens ordförande samt fri dsansvarige, där även
Källarmästaren deltog, om avtalet kring Galliens kök och Wåtmarkens bar och diskuterat fram e
förslag på avtal. De a ska nu renskrivas innan beslut kan tas, men är i princip färdigt.

Ordförande har varit på e möte med Kårordförande kring kommunika on med Husstyrelsen och
studen nflytande samt deltagit på två OK-möten.

Tillsammans med Sekreteraren har Ordförande skrivit Verksamhetsberä else för vårterminen
och llsammans med Øwerphøset och Sexmästaren har Ordförande arbetat med en
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krishanteringsplan som ska fungera som stöd och vägledning för Sek onens funk onärer vid en
krissitua on.

I slutet av vårterminen var Ordförande på Teknologkårens Jubileumsbal llsammans med
Sekreteraren, Jämlikhetsombudet, Infochefen, PR-chefen och Øwerphøset.

Under sommaren tog Ordförande lite välbehövlig semester, men filade llsammans med
Källarmästaren på förslag på riktlinjer ll de nya lokalerna. Inför Nollningen har Ordförande varit
på en heldagsutbildning i hantering av sexuella trakasserier och en utbildning i krishantering.
Ordförande var också på Stormöte med e erföljande workshop där Nollningen diskuterades.

Slutligen var Ordförande med och sa e upp de nya anslagstavlorna som kom i slutet av maj och
pimpade så sent som i torsdags den nya Turkosa Tavlan med en piffig skylt.

b Sekreterare
Den avgående Sekreteraren har under sommaren skrivit fli gt på Sekreterarens testamente som i
och med lokalfly en, införandet av G-suite, GDPR och utökandet av LaTeX har behövts skrivas om
från grunden i många delar. Den avgående Sekreteraren hoppas vara klar med testamentet snart
och kunna ha en rik g överlämning med den si ande Sekreteraren strax e er det. Den avgående
Sekreteraren tror a testamentets u örlighet och tydlighet kommer väga upp för dess senhet.

Den avgående Sekreteraren har även skickat in Styrelsemantlarna på brodyr och se ll a de
kommit llbaka i god d före Nollningen.

Vidare har den avgående Sekreteraren väntat tålmodigt på a få in verksamhetsberä elser för
respek ve utsko från all som si er kvar på sina poster sedan i våras (hint, hint).

Tillsist har den avgående Sekreteraren helt glömt bort a han skulle designa och beställa
funkistygmärken som Jämlikhetsutsko et skulle kunna ge ut under sin funkisutbildning...

c Kassör
Sedan förra mötet har kassören beställt in nya styrelsetröjor.

d PR-chef
Vakant.

Mötesordförande
Rebecka Hoppe

Mötessekreterare
Jakob Jungestad

Justerare
Sofia Kongshöj

Naturvetarvägen 16
223 62 Lund

Org.nr: 845003-2936 www.wsek.se
ordf@wsek.se
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e Arbetslivskontakt
Sedan senaste protokollförda mötet har AKG ha e givande kvällsmöte där bland annat
upplägget, derna och priserna inför W-dagen 2020 har fastställts. AKG har även kollat på
Sek onens kompetensprofil och förslagit förändringar så a en uppdaterad version så
småningom kan ges ut ll företag. Gruppen har även gemensamt gå igenom team driven och
rensat överflödig informa on och se ll a alla har koll på vilka dokument som används ll vad.
E er sommaruppehållet har vice AK tagit tag i schemaläggningen för studenter under W-dagen
och AK har pratat med Akzonobel för a fixa grön färg inför Nollningen. Kontakten med ÅF har
följts upp med hopp om a de kan hålla e lunchföredrag under Nollningen.

f Sexmästare
Sedan senaste protokollförda möte har Sexmästaren ha e välbehövligt sommarlov. Väl llbaka
i Lund har hon varit på Stormöte med LTHs styrelser och FHÖB, ha tour de sex med de andra
sexmästarna där alla visade upp sina sexförråd och utrymmen. Sexmästaren har även hållit
si ning för de interna onella Nollorna llsammans med K.

g Studierådsordförande
Sedan senaste protokollförda mötet har Hugo Lindbäck llträ som ny Studierådsordförande.
Redan innan llträdet skrev han på beställning av Phøset en beskrivande text, om sig själv och si
utsko SRW, ll Nolleguiden. Sedan deltog han på e trevligt skiphte där gamla och nya
SRW-medlemmar träffades för a lära känna varandra lite och prata om förväntningar inför den
kommande hös erminen, samt äta kakor och dricka kaffe ihop. Under sommarmånaderna har
han organiserat sin mail och SRWs Google Drive så go han kunde. Den 21/8 närvarade han på
e Stormöte om krishantering under Nollningen med resten av LTHs styrelser och Phøs, Phøb,
Stab, etc. Den 24/8 höll han si första lunchmöte med SRW, då utsko ets göromål under
Nollningen diskuterades.

h Jämlikhetsombud
Sedan förra pm har JämU ha sin sista filmkväll för vårterminen och planeringen inför
nollningseventet med F och K har fortsa .

i Infochef
Infochefen har ha överlämning samt utöver de a försökt bekanta sig med program och annat
som kan vara behjälpligt för posten.

j Øwerphøs
Sedan det förra protokollförda mötet har Øwerphøset gå på Teknologkårens jubiléumsbal
llsammans med stora delar av Styrelsen VT19 och Funk stack samt skrivit spex ll det.

Øwerphøset har varit på majoriteten av de styrelsemöten som hållits.

Vidare har Øwerphøset förbere och hållit i phøsmöten, bokat lokaler ll möten och ll
Nollningen, hjälpt det sponsansvarige Phøset a söka sponsorer, lämnat in mantlar för broderi.

4/10



EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
Protokoll Styrelsemöte VI
2019-09-06

E möte med speciellt fokus på krishantering har hållits med Phøset då olika typer av
krissitua oner radades upp, kategoriserades och diskuterades. E filmmanus har skapats
gemensamt i Phøset och nollningsfilm planerats.

Øwerphøset har llsammans med Phøset hållit i en phadderkickoff som innehöll lekar utanför KC,
mat hemma hos e av Phøsen samt förköp på na on. Maten blev succé men få Phaddrar gick
tråkigt nog på na on. Øwerphøset har även hållit i en FuckOff för Phøs18 som innebar e mycket
trevligt pizzabak hemma hos Øwerphøset samt gemensamt släpp med FHØB 18 och 19. En Tour
d’ØPK med brunch i Helsingborg och en visit hos alla Øwerphøs fick avsluta ØPKs arbete under
våren. Innan Phøset skiljdes åt innan sommaren jobbade de fyra heldagar llsammans och gick
då igenom nollningseventen dag för dag, skrev spex, fotades i sina phøshoodies ll Facebook,
skapade grunden ll en nolledans samt målade campus turkost.

Under sommaren har Øwerphøset ha ledigt och då passat på a resa i Sverige och njuta! Hon
har dock varit taggad på phøsjobb och därmed by namn på Facebook, designat och beställt
nollningsmärken och träffat Phøset för en filmningshelg på Kullaberg i nordvästra Skåne. De sista
delarna ll sin ou it har skapats och en krishanteringsplan påbörjats. Øwerphøset har även ringt
sponsorer för a få reda på info ll Nolleguiden. Hon har skrivit en verksamhetsberä else för
våren och börjat jobba med si testamente för a inte glömma några vik ga punkter som
behöver finnas med.

Från det a Phøset kom llbaka ll Lund i början av augus har de arbetat intensivt. De har fly at
in i sin lokal (“Gamla Wå s”, nu kallad “Avgrunden”) och se ll a e stort nollningsschema
tryckts och hängts upp i Wå s. Øwerphøset har jobbat med a hi a e alterna v ll fyrverkerier
e er Nollegasquen men har tyvärr inte lyckats hi a någon ng som är inom budget. Hon beslutat
om e ersläpp ll WinFerno llsammans med sek onens Sexmästare, gå på utbildning i hur man
hanterar sexuella trakasserier samt sammanställt en lista med LU’s stödinstanser a dela med
sek onsmedlemmar. Hon har även mailat och skrivit meddelanden för a sprida informa on och
ta reda på de sista detaljerna inför nollningseventen.

I övrigt har Phøset gjort klart Nolleguiden och få den tryckt, fotat, filmat och klippt klart
nollningsfilmen, se ll a Phaddrarna kan ringa ll Nollan och informera dem om Nollningen,
by profilbilder igen, skrivit och övat spex, gå på Krishanteringsutbildning, gjort entré för och
pratat med de interna onella studenterna. Uppdragsfilm har även filmats och klippts
llsammans med K-pHøs och en phadderkickoff med info, lekat och häng hölls vid monumentet

innan det Tropiska phaddersläppet i Gasquesalen. Slutligen spexade Phøset på gårdagens
intersek onella in ssi ning.

Nu är Øwerphøset redo för Nollning och på a den sista pusselbiten - Nollorna! - ska falla på

Mötesordförande
Rebecka Hoppe

Mötessekreterare
Jakob Jungestad

Justerare
Sofia Kongshöj
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plats.

k Källarmästare
Sedan sin förra rapportering har Källarmästaren bland annat ha 2 st inköpsrundor där det
inhandlats grejer ll bland annat mugghylla, spel och sek onens idro sutbud. E er de a målade
Källarmästaren mugghyllorna, samt så ll a dessa sa es upp i Wåtmarken. Källarmästaren har
även mo agit den nya rega avagnen och spärrat av en del av gamla Wåtmarken med
avspärrningstejp samt utropat denna avspärrade del ll W-sek onens grovförråd. Huset har
senare gå med på a W-sek onen får behålla den utropade delen lls vidare. Huset har lovat
a förvara sina möbler så ihoptryckt som möjligt i andra sidan av gamla Wåtmarken och
Källarmästaren utlovade i utbyte a W-sek onens medlemmar EJ ska röra/si a i dessa!!! Sedan
har Källarmästaren fixat städscheman för läsår 19/20. Källarmästaren har ha överlämning med
sina två e erträdare (Källarmästaren och vice Källarmästaren), varit på Husstyrelsemöte där
Källarmästaren bland annat pressenterade sin e erträdare för Husstyrelsen samt tackade för
denna d, varit på möte i midsommarveckan med Husprefekt Jörgen samt K:s ordförande. Sedan
har Källarmästaren ha möte med AktU samt hållit i en kick-off för utsko et. Kick-offen var
mycket trevlig, med mycket fika, melon, sushi och lekar. Eventet gästades mycket uppska at av
Källarmästarens e erträdare. När det kommer ll accessen såg Källarmästaren ll a jaga alla
blivande Phaddrar och få dem a skriva på accesskontrakt och sen dela ut access ll dem. De a
var mycket framgångsrikt, dock finns det några få som for arande ej har skrivit på kontrakt/få
access. Källarmästaren har även tagit bort access från de som går av sina poster ll sommaren.
Källarmästaren har även skrivit ny lista för utlåning av högtalaren, samt llsammans med
sek onens ordförande skrivit förslag för riktlinjer ll förrådet, grovförrådet, nya Wåtmarken och
bar-delen. Källarmästaren har även ha en del kontakt med ÖverPhösen från W och K angående
Phösrummen. Slutligen har Källarmästaren avslutat si testamente, skapat en ny teamdrive som
Källarmästaren samt vice Källarmästaren delar, rensat i Källarmästarens privata Teamdrive,
skickat ut inlogg ll sina e erträdare samt tagit bort sin inlogg ll accessprogrammet och fixat så
a den nya Källarmästaren har llgång ll accessprogrammet istället.

l TLTH/Kårfullmäktige
Håller på a starta upp. Har renoverat golv och kök på Kårhuset. Har sa upp sköldar, en från W
med Sigge Haj.

m Inspektor
Inte närvarande.

n Omvärldsbevakning
Emelie meddelade a I har få e ny monument.
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o Övriga meddelanden
Marcus sa a studiecirklar måste startas upp igen. Marcus kommer göra en för Styrelsen annars
fixas en per utsko . Det är inte så brå om då man kan lägga in möten i e erhand.

6.7 Ekonomisk rapportering (Diskussion)
Marcus rapporterade a den Ekonomisk rapportering för vårterminen skickades in i början av
sommaren. Som förklarades i denna kommer vissa inkomster i budgeten inte nås. Däremot är de a
inte förvånande och detsamma brukar tradi onellt även gälla utgi erna.

6.8 Inkomna handlingar (Beslut)
a Motion om riktlinjer för lokaler

Riktlinje Bardelen

Emelie yrkade på a lägga ll a bardelen ska städas enligt separat städschema sa av
Källarmästaren. Linnea yrkade på a lägga ll ´´Alkohol för privat bruk får ej förvaras i bardelen.”.
Rebecka yrkade på a anta riktlinjen med Emerlies och Linneas lläggsyrkanden. Styrelsen biföll.

Riktlinje Wåtmarken

Marcus yrkade på en omformulering av punkt 5 enligt nedan:

Punkt 5: Om du finner a barjalusierna är öppna eller dörren ll baren är olåst när baren ej är i
bruk, rapportera de a ll Källarmästaren.

Emelie yrkade på a Wåtmarken ska städas enligt separat städschema som Källarmästaren
bestämmer.

Emelie tog upp punkten a man får ej ha en uteslutande ´´ak vitet” och frågade sig om
ouwe-försäljning är en uteslutande aktvitet. Marcus yrkade på a lägga ll en asterisk med e
förtydligande i sista paragrafen enligt:

Asterisk e er punkten om uteslutande evenemang och komple era med husstyrelsens defini on
av uteslutande. Mötet ansåg a det inte skadar a förtydliga. Rebecka yrkade på a an a
riktlinjen med Marcus båda lläggsyrkanden samt Emelies lläggsyrkande. Styrelsen biföll de a.

Mötesordförande
Rebecka Hoppe

Mötessekreterare
Jakob Jungestad

Justerare
Sofia Kongshöj

Naturvetarvägen 16
223 62 Lund

Org.nr: 845003-2936 www.wsek.se
ordf@wsek.se
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Riktlinje Förrådet

Emelie frågade sig om städ inte borde läggas på Källarmästaren. Förrådet borde lämnas i samma
skick som det hi ades i men med erfarenhet av fly en från gamla Wå s ll nya, så samlades där
en massa skräp.

En diskussion uppkom gällande om varje utsko borde ansvara för a kontrollera sina egna saker
istället.

Mötet ansåg a städ av förrådet ska ske på Styrelsens eller Källarmästarens ini a v. Det uppkom
också en diskussion gällande huruvida sek onsmedlemmar får lämna privata saker i förrådet.
Styrelsen kom fram ll a §3:7 ska ändras ll ´´bara llfällig”.

A alkohol inte får förvaras skall också förtydligas. Det följer både LTHs, Kårens och Husets regler.
Ändra ll: ´´Får ej förtära eller förvara privat alkohol i förrådet”

Marcus yrkade på a bordlägga denna punkt och ta upp den på nästa möte. Styrelsen biföll
yrkandet.

Riktlinje Grovförrådet

Diskussion angående vad som är brandfarligt och inte. Det finns utklädningskläder och trä där
men Huset menar antagligen kemikalier och mer sta onära historier. Mötet enades om a
punkten med brandfarliga saker måste vara med för a följa husets regler. Marcus yrkade på
följande ändringar i punkt 6:

• ”Saker” byts ll ´´personliga llhörigheter”

• Förrådet rensas på Källarmästarens ini a v. Datum för rensning meddelas av
Källarmästaren på Turkosa tavlan och Wekobrevet senast en vecka innan själva rensningen.
Styrelsen har rä a slänga kvarglömda personliga llhörigheter vid rensning.

Rebecka yrkade på a anta riktlinjen med Marcus två lläggsyrkanden. Styrelsen biföll.

Sara lämnade mötet
Rebecka yrkade på a ajournera mötet 10 minuter ll 13:07 och styrelsen biföll.

6.9 Beslutsuppföljning (Beslut)
a Datum för HTM

Rebecka föreslog 19-20 november v.47 klockan 18:11 (en vecka e er Arkad)
Styrelsen biföll förslaget.

b Val av vice-ordförande
Emelie nominerade Jakob
Jakob tackade ja

Styrelsen valde Jakob Jungestad W17 ll Vice Ordförande.
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c Fyllnadsval av funktionärer
Ingen a fyllnadsvälja.

d Entledigande av funktionärer
Ellen yrkade på a entlediga Simon Tornqvist från JämU
Lisa yrkade på a entlediga Dan Svenonius från Sexet
Styrelsen biföll båda yrkanden i klump

6.10 Ordförande- och presidiebeslut (Beslut)
Inga Ordförande- och presidiebeslut.

6.11 Per Capsulam-beslut (Beslut)
I våras gjordes en större genomgång av sek onens Stadgar och Reglemente där många redak onella
ändringar gjordes. Dessa behöver röstas igenom av Styrelsen på e protokollfört möte, vilket inte
hanns med före sommaren. Styrelsen ansåg a e per capsulam-beslut var bä re än a låta det vänta
lls hösten e ersom de nya styrdokumenten även innehöll ändringar som röstades igenom av
Vårterminsmötet. Bland möteshandlingarna fanns en pdf av e mail som skickades ut ll Styrelsen och
beskrev de redak onella ändringarna med de gamla och nya styrdokumenten bifogade. Det fanns
även en screenshot av beslutet på Slack bland handlingarna.

Rebecka yrkade på a stadfästa beslutet om de redak onella ändringarna av Stadgarna och
Reglementet. Styrelsen biföll yrkandet.

6.12 Övriga frågor (Diskussion)
a Stormöte med UU och KTH

Rebecka informerade a vi ska arrangera stormötet härnäst och a styrelserna vid KTH och UU
vill veta vilka datum som de a skulle ske. Rebecka tror a vi digast kan i december pga Nollning,
tentainläsning, tentor och sen HTM och ARKAD. Hade varit kul a ha det den 7-8e december
(vecka 49) under Sångarstriden och visa de a för dem. Det råder dock osäkerhet om huruvida
Sångarstriden ens blir av. Lisa säger a Sexmästeriet eventuellt planerar a ha sin julsi ning då
vilket man kan bjuda med de andra styrelserna ll istället. Styrelsen kom fram ll a Rebecka

Mötesordförande
Rebecka Hoppe

Mötessekreterare
Jakob Jungestad

Justerare
Sofia Kongshöj
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meddelar de andra styrelserna det framtänkta förslaget.

b Wåtmarken
Emelie informerar a det har kommit dit två klädhängare.
Emelie berä ade också a det har kommit dit en låda där man kan lämna sina gamla skor som
sedan kan användas av Nollan i händelse av Sjøn sjøn.

c Krishandlingsplan
Emelie ly e a inte bara phös och Styrelse bör ha en krishandlingsplan utan även sek onen
under själva terminen ifall något händer (någon bryter e ben, svimmar, dör etc). Rebecka,
Emelie och ll viss del Ellen ska sä a sig ner och kolla på de a. Kanske inte förrän någon vecka
e er Nollningens slut dock med anledning av Emelie delak ghet i Nollningen.

6.13 Mötesordförande förklarar mötet avslutat
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