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Protokoll styrelsemöte S05 2018–02–13
Närvaro:

Anna Qvil
Viktor Claesson
Fred Nordell
Axel Syrén
Erik Gralén
Henrik Olsson
Sebastian Hegardt
Daniel Jannemyr Åhlin
Jesper Grahm
Gillis Oldfeldt
David Larsson
Lars Gustafson
Christian Saeland
Lasse Heemann
Nils Ceberg
Martin Bergman
Jesper Berg
Johannes Törnblom
Niklas Bruce
Otto Sörnäs
Oskar Ström
Julia Nolinder
Oliver Bergendorff
Maria Björnberg

Ordförande
Propagandamästare
Skattmästare
Cafémästare
Näringslivsansvarig
Källarmästare
Programmästare
Sexmästare
Överphös
Vice Ordförande
Revisor
Revisor

§1

OFMÖ

Ordförande Anna Qvil förklarade mötet öppnat klockan 12:15.

§2

Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

§3

Adjungeringar

Mötet beslöt att godkänna adjungeringslistan enligt:
• Christian Saeland
• Lasse Heemann
• Nils Ceberg
• Martin Bergman
• Jesper Berg
• Johannes Törnblom
• Niklas Bruce
• Otto Sörnäs
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• Oskar Ström
• Julia Nolinder
• Oliver Bergendorff
• Maria Björnberg
§4

Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med tillägget:
• §13.2 Kameraövervakning

§5

Föregående
mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna Protokoll styrelsemöte S04 2018–02–06

§6

Val av justerare

Mötet beslöt att välja Axel Syrén till justerare.

§7

Information från
kåren

Kårkontakten hos TLTH kunde ej medverka Anna Qvil meddelade därför information hon mejlats.
Den nya PUL lagen är påväg att träda i kraft. Det betyder att kåren kommer arbeta med att sätta upp regler och policys, kåren
kommer även se till att hjälpa oss med lagen. Utöver det rekommenderar kåren redan nu att vi tar bort gamla listor med anmälningar osv, som kan innehålla personuppgifter.
Kåren meddelar även att personalkostnaden gått upp, så priser
har höjts för vissa uthyrningar.
Det är fullmäktigemöte på torsdag, dvs den 15/2. Där de bland
annat kommer ta upp policys för Näringslivsverksamheten. Alla
är välkomna.

§8

Information PLCD

Ingen information att delge.

§9

Information från
kollegierna

Sebastian Hegardt, Aktivitetskollegiet - kollegiet för programmästaren har haft möte, Sebastian lyfte frågan om sammarbete
mellan sektioner med event. Många andra höll med och vill gärna sammarbeta med något innan valborg. Dessvärre är schemat
väldigt fullt så det är inte säkert det blir av.
Anna Qvil, Ordförandekollegiet - Tog upp mycket av det som
kom som information från kåren, bland annat PUL lagen.

§10

Mall/guide för
motionsskrivning

Axel Syrén tycker det är trist med motioner som inte följer rätt
struktur. Därför föreslår han att vi skapar en mall eller rättare
sagt guide för motionsskrivning. Axel har redan påbörjat ett utkasst och vill gärna ha återkoppling på den. Lasse Heemann tycker det kan vara bra att ha med vilken typ av frågor man bör ta
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upp på vilket slags möte. För till exempel finns det många mindre frågor som en styrelse skulle kunna ta hand om på ett styrelsemöte som istället tar extra tid på ett sektionsmöte.
§11

Högt svinn i border

Axel Syrén har räknat border två gånger nu och det har varit
procentuellt högt svinn. Han funderar därför på att hålla border
temporärt stängt om det fortsätter. Fred Nordell tycker vi bör
ha tydligare skyltning, eftersom det kan förrekomma att nyare
medlemmar inte fått det förklarat tydligt nog på grund av misskommunikation. Henrik föreslår att vi ska försöka vara tydligare
när vi väljer in funktionärer vad som gäller.

§12

nolla.nu

Jesper Grahm ville lyfta frågan om hur Staben ska gå tillväga för
att få upp nolla.nu, men han har redan fått den hjälp och rättigheter han behöver så det kommer lösa sig.

§13

Teknologmössor

I dagsläget finns det många teknologmössor som ligger och tar
plats i buren. Dessa mössor är äldre medlemmars ägodelar och
ligger kvar eftersom för i tiden beställde staben mössor åt nollorna när de anmälde sig till nollningsgasquen, men eftersom
alla inte kom till gasquen blev det att vissa aldrig hämtade ut
sina mössor. Jesper Grahm har tanken att sälja dessa till rebatterat pris till framtida medlemmar som begagnade mössor och
undrade vad mötet finner om hans tanke.
Daniel Jannemyr Åhlin undrade om det på någon rimligt sätt går
att ta kontakt med ägarna till mössorna. Jesper svarade att det inte är realistiskt eftersom mössorna endast har förnamn och/eller
efternamn. Med endast den begränsade informationen är det inte alltid självklart vems det är.
Heemann föreslår att vi gör ett inlägg på facebook-sidan där vi
frågar om någon känner att det har inträffat dem. Dessutom föreslår Heemann att vi hänger en på discokulan som finns i iDét.

§13.2 Kameraövervakning

Lasse Heemann berättade att husstyrelsen har haft möte, där diskuterades att det skett många stölder på kampus senaste veckorna. I några av kampus husen har åtgärder testats och gett resultat. Därför kommer de åtgärder troligtvis även implementeras i
E-huset, nämligen kameraövervakning och låsta dörrar dygnet
runt.
Henrik Olsson påpekade att man måste skylta om man har kameror, fastän de inte är igång. Därför måste vi antingen ta ner de
vi har i iDét eller skylta. Med tanke på att de inte har varit igång
på mer än 5 år är den troliga åtgärden att de tas ner.
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Eftersom ugnen ej är köpt ännu finns mer pengar än det bör. Utöver det kommer teknikfokus tillföra ännu mer.
Erik Gralén påpekade att vi skulle kunna göra några inköp som
bestämdes på HTM1-17, till exempel iZettles och värmeskåp.

§15

Beslutsuppföljning

Anna Qvil har inget nytt att rapportera. Jesper Grahm har inget
nytt att rapportera.

§16

Utskottsrapporter

Inget märkvärdigt.

§17

Entledigande av
funktionär

Inga att entlediga.

§18

Val av funktionärer

Mötet beslöt att i klump välja in:
• Albin Sverreson till Funktionär inom källarmästeriet
• Elvira Häggström till Funktionär inom källarmästeriet
• Nils Ceberg till Funktionär inom källarmästeriet och root
• Rasmus Andersson till Funktionär inom källarmästeriet
• Gabriel Sjöberg till Blixt Gordon
• Oliver Bergendorff till Blixt Gordon och sudo
• Christian Saeland till Trädgårdsmästare
• Maria Björnberg till Trädgårdsmästare
• Julia Nolinder till Trädgårdsmästare
Mötet beslöt att välja in:
• André Hedesand till Funktionär inom näringslivsutskottet
Mötet beslöt att välja in:
• Åke Edqvist till Semesterfirare

§19

Meddelanden

Det är teknikfokus imorgon. För funktionärer är det riggning
idag, kom gärna och hjälp till.
Det finns en chans att det kommer höj och sänkbara bord i vissa
datorsalar.
Christian Saeland har skickat ritningarna på iDéts kök till Akademiska hus, och de ska kolla på lokalen ytterliggare en gång.
Men ugn är på väg.
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Phadderansökan har öppat. Staben har bestämt att styrelsen inte får vara phaddrar eller extraphaddrar iår, med motivering att
det inte sköts bra och de vill hellre att styrelsen enhetligt representerar under nollning. OBS! Det gäller inte uppdragsphadder
eller pluggphadder.
§20

Övrigt

Inget övrigt.

§21

OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:55.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justeras

Viktor Claesson
Propagandamästare

Anna Qvil
Ordförande

Axel Syrén
Cafémästare

5 (0)

