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Protokoll styrelsemöte S12 2020–05–05
Närvaro:

Noah Mayerhofer
Felicia Gabrielii Augustsson
Filip Tran
Arvid Bengtsson
Filip Vannfält
Sandra Nyström
Rasmus Olsson
Albin Sverreson
Oskar Pott
Linus Åbrink
Nils Stridbeck
Anna Qvil
Fred Nordell
Simon Thall

Ordförande
Vice Ordförande
Skattmästare
Studierådsordförande
Informationsansvarig
Cafémästare
Näringslivsansvarig
Källarmästare
Aktivitetsansvarig
Sexmästare
Øverphøs
Revisor
Revisor
Kårkontakt

§1

OFMÖ

Ordförande Noah Mayerhofer förklarade mötet öppnat klockan
12:21.

§2

Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

§3

Adjungeringar

Ingen att adjungera.

§4

Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med punken Access för gamla styrelsemedlemmar som paragraf 13 och Nils fun fact of the week som
paragraf 21.

§5

Val av justerare

Mötet beslöt att välja Linus Åbrink till medjusterare.

§6

Föregående
mötesprotokoll

Inga föregående mötesprotokoll att godkänna.

§7

Information från
kåren

Igår valdes ny pedell och utbildningsansvarig för externa frågor.
En ny ordförande för tackmästeriet valdes också in.
Det går att rösta i FM-val fram till 8 maj. Det går att rösta på:
https://fmval.tlth.se/
Det finns fortfarande vakanta poster, så som ledamöter för Kårstyrelsen, valberedningsrepresentanter och internationell nollegeneral.

§8

Information PLCD

Ingen ny information.

§9

Information från
kollegierna

SRX täffade Axel Syrén som är Utbildningsansvarig för interna
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frågor och diskuterade också ändringarna i SOUP:en. De pratade också om att förlängd termin inte skulle innebära att terminen
blir exempelvis 2 månader längre utan att vissa moment skulle
flyttas. Kursansvarig måste ansöka via Universitetet om att flytta moment som inte går att genomföra på grund av exempelvis
corona.
§10

Ekonomisk status

Filip Tran har betalt privata utlägg.

§11

Utskottsrapporter

Alla i styrelsen har gjort sina utskottsrapporter.
Sandra berättar att caféet har hemkörning av beställda varor. Det
finns cola zero, kexchoklad och köttfärssås kvar.
Oskar berättar att aktu hade LOL-turnering i söndags och att de
snart kommer hålla en CS-turnering.

§12

Remissutskick för
SOUP

Mötet diskuterade vad de tyckte om uppdateringen av SOUP:en.
Överlag lät det bra, men det var lite otydligt vem som skulle utvärdera den nya punkten om hållbarhet.

§13

Access för gamla
styrelemedlemmar

Ablin berättar att han fått mail från en som tidigare suttit i styrelsen som undrar varför hen inte kommer in i iDét. Albin undrar
hur vi ska göra med gamla funktionärer, som till exempel vill
kunna värma sin mat eller använda kylen. Sandra föreslog att vi
kan göra som kåren och att man får ansöka om access som källarmästaren sedan får godkänna. Eftersom servrarna till hemsidan
låg nere så kom vi inte åt policyn för access och punkten bordlades till nästa vecka så att styrelsen kan kolla igenom policyn.

§14

Bokslut

2017 tas upp på VTM ikväll. Även 2019 ska presenteras men eftersom varken 2017 eller 2018 är godkända så kommer 2019 inte
godkännas. Revisorerna 2018 ska jobbas på ikväll, men det var
många olika yrkanden som gjorde att budgeten ändrades under
2018 vilket försvårar det.

§15

Covid-19

Linus undrar huruvida han får hålla en distanssittning där de
kör ut mat till personer och att sångförmännen håller en sittning
på exempelvis zoom. Mötet tyckte att det var ok och att det inte
gick emot tidigare beslut.
Finland håller på att släppa gränser på hur många som får samlas och planerar på att lätta mer och mer.

§16

Omvärldsbevakning

Inget att rapportera.

§17

Beslutsuppföljning

Inget beslut att följa upp.
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§18

Entlediganden av
funktionärer

Ingen att entlediga.

§19

Val av funktionärer

Ingen att välja in.

§20

Meddelanden

Albin har betalat sin faktura.

§21

Övrigt

Hemsidan är nere, och vi har VTM ikväll. Det ska kollas på.

§22

Nils fun fact of the
week

Nils fun fact of the week: hangiraffen skallar honan på hennes
blåsa till dess att hon kissar. Sen smakar han och ser om hon har
ägglossning och då har de sex.
Nils yrkade på att vi skulle ha Nils fun fact of the week som en stående punkt på dagordningen. Mötet beslöt att ha detta som en
stående punkt.

§23

OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:59.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justeras

Felicia Gabrielii Augustsson
Vice Ordförande

Noah Mayerhofer
Ordförande

Linus Åbrink
Sexmästare
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