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Protokoll Styrelsemöte IX, 2019-11-06
Tid

Onsdagen den 6:e november 2019, 17:15.

Plats

Weras Lagun, 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 Jesper Samuelsson
Sexmästare Lisa Salvin
SRW-ordf. Frånvarande
Øwerphøs Emelie Swenningson
Inspektor Frånvarande
Kårkontakt Sofia Grahm
Kårkontakt Frånvarande
Revisorer Linnea Ahl §9.3-9.13

Övriga:

Ingen.

9.1 Ordförande förklarar mötet öppnat
9.2 Formalia (Beslut)

a Val av mötesordförande
Rebecka valdes.

b Val av mötessekreterare
Jakob valdes.

Mötesordförande
Rebecka Hoppe

Mötessekreterare
Jakob Jungestad

Justerare
Ellen Belcher

Naturvetarvägen 16
223 62 Lund

Org.nr: 845003-2936 www.wsek.se
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c Val av justerare
Ellen valdes.

d Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor.

e Fastställande av dagordning
Rebecka yrkade på a behandla den inkomna sena handlingen Bokslutsdisposi on samt hantera
denna i punkt 9.8.
Styrelsen biföll yrkandet.

Rebecka yrkade däre er på a fastställa dagordningen med llägget.
Styrelsen biföll yrkandet.

f Tid och sätt
Jakob upplyste om a möteshandlingarna skickats ut den 30/10 vilket var fem läsdagar innan
mötet vilket reglementet kräver.

Styrelsen ansåg a mötet blivit behörigt utlyst.

9.3 Adjungeringar (Beslut)
Inga adjungeringar.

9.4 Föregående mötesprotokoll (Beslut)
Rebecka yrkade på a lägga mötesprotokoll VIII 2019-10-23 ll handlingarna.

Styrelsen biföll yrkandet.

9.5 Nästa möte (Beslut)
Rebecka yrkade på a ha nästa möte på onsdagen den 13:e november klockan 12:15 i Weras Lagun.

Styrelse biföll yrkandet.

9.6 Rapportering (Information)
a Ordförande

Sedan den senaste rapporteringen har Ordförande deltagit vid det extrainsa a sek onsmötet då
ny PR-chef samt PR-utsko valdes. Hon har också planerat inför HTM, höstens fortsa a möten
med Styrelsen och det stundande Stormötet. Ordförande har varit på e OK-möte, e möte med
Husprefekten på KC och samtliga styrelsemöten förutom e . Vidare har Ordförande fortsa
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skriva på si testamente och skrivit proposi oner ll HTM.

b Sekreterare
Sedan rapportering senast skedde så har Sekreteraren deltagit på flertalet styrelsemöten,
däribland e Ekonomimöte samt e fredagsmysmöte. Dessutom har Sekreteraren i egenskap av
a också vara vice Ordförande, deltagit på e Vice Ordförandekollegiemöte (vice OK-möte). Han
har även deltagit i e extrainsa sek onsmöte samt hjälpt ll a anordna öppen dörr i Weras
Lagun.

c Kassör
Sedan senaste protokollförda mötet har kassören reviderat budgeten och skrivit en
bokslutsdisposi on för 2016-2018.

d PR-chef
Sedan den förra rapportering under det protokollförda mötet den andra oktober har nya
PR-medlemmar och en ny PR-chef valts vid e extrainsa sek onsmöte. Överlämnande har ske
per telefon och mycket av det inledande arbetet har bestå i a analysera och utvärdera digare
års event. PR-utsko et har också varit i diskussion med LTH i samband med planeringen inför
inspira onsdagarna 5-6 november. PR-chefen hade e möte med kommunika onsansvarige Lina
vid LTH och PR-utsko et har gemensamt bestämt med henne a vi gärna kommer a försöka
samarbeta mer långsik gt framöver men a vi inte kan delta under eventet i år på grund av brist
på planerings d. Inom PR-utsko et har det också delegerats ut ansvarsposter för
PR-medlemmarna. PR-utsko et har också tagit över instagram som kommer a bli ak vt igen
eŌer tentaperioden. PR-chefen har anordnat och deltagit i flera lunchmöten.

e Arbetslivskontakt
Sedan senaste protokollförda mötet har två nya medlemmar värvats ll AKG och e flertal nya
ansikten har synts på mötena. Siemens har bokat in en lunchföreläsning den 26/11. Priset på
lunchföreläsningar har ändrats ll 8000 kronor och prislistan har uppdaterats. Y erligare en
mailkväll har hållits som e sista försöka a på e effek vt sä locka många företag ll W-dagen.
Utsko et har också bowlat llsammans.

Mötesordförande
Rebecka Hoppe

Mötessekreterare
Jakob Jungestad

Justerare
Ellen Belcher

Naturvetarvägen 16
223 62 Lund

Org.nr: 845003-2936 www.wsek.se
ordf@wsek.se
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f Sexmästare
Sedan förra rapporteringen har Sexmästeriet hållit en lyckad sista si ning för nollningen, skrivit
testamente, diskuterat budget med Kassören och planerar just nu brunch.

g Studierådsordförande
Sedan förra PM har studierådsordförande med SRW varit på möten för de sista CEQ-rapporterna
för VT 2019, deltagit på U3 och publicerat en utvärdering av studiekwällarna under nollningen
(som ännu inte sammanställts). Han har närvarat på möten med programledningen där steg har
tagits mot fastställande av kurserna för kommande år, och så har han träffat Sek onens kassör
för a diskutera budgeten inför nästa år. I övrigt har det rullat på som vanligt med studiekwällar
och möten (och tentor!).

h Jämlikhetsombud
Sedan föregående rapportering har JämO deltagit på likabehandlingskollegiemöten där olika
projekt har diskuterats samt synlighet. JämO har även deltagit på extrainsa sek onsmöte samt
vanliga möten och filat på si testamente. Tyvärr missade JämO styrelseutbildningen.
Tillsammans med JämU har hon även varit på kick-off i skrylle i form av promenad,
svampplockning och fika. Utsko et har även genomfört en filmkväll och planerat
funkisutbildning, julquiz, filmkväll samt jobbat på e utsko smärke. JämU har även få besök av
valberedningens förslag ll JämO 2020 på e lunchmöte.

i Infochef
Sedan senaste rapporteringen har Infochefen lyckats få ordning på nästan allt som har med
studiecirklar a göra. En Ekolodsrelease med temat nollning och digt 2000-tal hölls i Wå s med
rikliga mängder fika och temaenlig musik. Han har även med si , sedan förra rapporteringen,
utökade utsko påbörjat planeringen av julens nummer vilket han har stora förhoppningar för.
Utöver de a har Infochefen deltagit i Kårens styrelseutbildning samt skickat ut Wekobrevet varje
vecka.

j Øwerphøs
Sedan den senaste rapporteringen har Øwerphøset planerat Phøsets arbete under hösten vilket
innefa ar möten om överlämning, testamentesskrivning och utvärdering. En tacksi ning för
nollningsfunk onärer är även planerad a hållas under våren. Øwerphøset har också se ll a
den ovälkomna soffan hämtats från KC av Erikshjälpen. Øwerphøset har också varit på möte med
ØPK och överlämning diskuterades även där. Weras lagun har också städats llsammans med
Styrelsen.

k Källarmästare
Sedan sin förra rapportering har källarmästaren haŌ två event med AktU, utbytarhänget och
badmintonturnering, där båda verkade uppska ade. Två kommande event har även planerats.
KM har också varit och slängt saker på avfallssta onen. Utöver det har KM haŌ möten med
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styrelsen och AktU. KM har varit på husstyrelsmöte där det bland annat berä ades a 50 nya
si platser kommer fixas i C-korridoren och a solskydd kommer sä as upp i fönsterna längst upp
i Wå s. KM var även på styrelseutbildningen med kåren som var givande och kul.

l TLTH/Kårfullmäktige
Nästa vecka är det Arkad och det har redan hållits några event med koppling ll de a. Det
kommer också anordnas en ”nice, cool” bar i A-huset. I övrigt har anmälan ll Styrelsesi ningen
kommit ut.

m Inspektor
Frånvarande

n Omvärldsbevakning
Ingen omvärldsbevakning

o Övriga meddelanden
Inga övriga meddelanden.

9.7 Ekonomisk rapportering (Diskussion)
Allt är inte bokfört sedan nollningen än så därför finns det inte så mycket a rapportera. Marcus
upplyste om a allt ser ut som det brukar göra vid den här den på året.

9.8 Inkomna handlingar (Beslut)
a Budgetförslag

Marcus upplyste om a CermU har fly ats och få en egen budget. Vidare har den troliga
inkomsten för AKG ökats då det ska satsas mer på W-dagen.

Lisa upplevde a 22 procent i vinst på si ningar är en för hög gissning. Förra året låg vinsten på
ca 11 procent vilket är en markant skillnad.

Vad beträffar pengar ll möten med systersek onerna upplevde Styrelsen a det är bä re om
medlemmarna får sina styrelsetröjor betalda än resan ll Stockholm eller Uppsala.

Mötesordförande
Rebecka Hoppe

Mötessekreterare
Jakob Jungestad

Justerare
Ellen Belcher

Naturvetarvägen 16
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Rebecka yrkade på a godkänna budgeten.

Styrelsen biföll.

b Bokslutsdisposition
Sedan verksamhetsåret 2016 har ingen bokslutsdisposi on gjorts. De a har medfört a
resultaten för dessa år inte fly ats från just ”Årets resultat” ll ”Ak ekapital” (dvs ändring av eget
kapital). De a är inte rä redovisningsmässigt.

Marcus föreslog a de a borde fixas och yrkade på a proposi onen tas fram och behandlas på
HTM.

Styrelsen biföll

9.9 Beslutsuppföljning (Beslut)
a Fyllnadsval av funktionär

Jessica yrkade på a fyllnadsvälja Hugo Arnesson, Hanna Lundgren och Alexander Bergendahl,
alla från W19, ll AktU.

Jesper yrkade på a fyllnadsvälja Sofia Rapp, W19, ll PR-utsko et.

Styrelsen biföll yrkandena i klump.

b Entledigande av funktionär
Inga a entlediga.

c HTM dag 2
Det var digare bestämt a styrelsens förlag på ajournering av HTM skulle vara onsdagen den
20/11 i det fall som mötet inte skulle hinna klart på ordinarie llfälle. Nu har det kommit upp en
tacksi ning de a datum som många av sek onens funk onärer kommer a gå på.

Rebecka yrkade på a ändra Styrelsens förslag för ajournering av mötet från onsdagen den 20/11
ll torsdagen den 21/11 klockan 17:16 istället.

Styrelsen biföll.

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

9.11 Per Capsulam-beslut (Beslut)
Rebecka yrkade på a stadfästa Per Capsulam-beslutet angående det extrainsa a sek onsmötet.

Styrelsen biföll.
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9.12 Övriga frågor (Diskussion)
a Wåtmarken

Jessica upplyste om a AKG har städvecka nästa vecka.

9.13 Mötesordförande förklarar mötet avslutat

Mötesordförande
Rebecka Hoppe

Mötessekreterare
Jakob Jungestad

Justerare
Ellen Belcher
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