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Protokoll styrelsemöte S04 2021–02–09
Närvaro:

Kaspian Jakobsson
Josefin Wetterstrand
David Ekblad
David Jobrant
Love Barany
Victor Winkelmann
Hannes Östergren
Sean Jentz
Marie Ask Uggla
Fred Nordell
Anna Qvil
Fredric Ahrling
Martin Andersson-Plyming
Fredrik Voigt
Jacob Säll Nilsson
Johannes Törnblom
Klara Tjernström
Oskar Stenberg
Philip Nielsen

Ordförande
Vice Ordförande
Studierådsordförande
Informationsansvarig
Cafémästare
Näringslivsansvarig
Källarmästare
Aktivitetsansvarig
Sexmästare
Revisor
Revisor
Kårkontakt TLTH
Kårkontakt TLTH

Sen ankomst
Sen ankomst
Sen ankomst
Sen ankomst

§1

OFMÖ

Ordförande Kaspian Jakobsson förklarade mötet öppnat klockan
12:16.

§2

Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

§3

Adjungeringar

Mötet beslöt att adjungera följande:
• Fredrik Voigt
• Jacob Säll Nilsson

§4

Föredragningslista

Det hade inkommit en sen handling gällande Val av sudo.
Kaspian Jakobsson yrkade på att behandla handlingen under
§16 Val av funktionärer.
Mötet beslöt att bifalla Kaspians yrkande och att godkänna föredragningslistan.

§5

Val av justerare

Mötet beslöt att välja Sean Jentz till medjusterare.

§6

Föregående
mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet:
• Protokoll styrelsemöte S03 2021-02-02
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Martin Andersson-Plyming påminde om att alla sektioner borde
kolla sitt postfack i expeditionen.
Han berättade också att det finns en vakant plats för studentrepresentant i ledninggruppen för grundutbildning på LTH. Nämnden fattar beslut som berör utbildningarna på LTH, och har möte
varannan vecka. För mer information kan man mejla ui@tlth.se.
Slutligen berättade han att det fortfarande finns vakanta poster i
projektgruppen för ARKAD. De posterna är:
• Head of IT
• Service Manager
• Art Director
• Information Manager
• Web Application Manager
• Internal Systems Manager
För mer information kan man kolla på arkadtlth.se/recruitment
och för frågor får man gärna maila till arkad@tlth.se eller ring/skicka
sms till 0704-18 79 27.

§8

Information PLCD

David Ekblad berättade att de hade diskuterat grundkursen i
programmering EDAA45. Förslaget var att det inte längre ska
vara en introduktion till Java och att den ska vara obligatorisk
för både C och D. Tanken är att laborationerna kommer vara obligatoriska, medan tentan blir frivillig för ett högre betyg.
Sedan redogjorde han diskussionen om utbildningsplanen för Cprogrammet. De förändringar som ska göras är att det kommer
vara ett större fokus på digitalisering och en högre nivå inom
kommunikation. Övergångsplanen ska komma ut inom en vecka.
Han berättade också att de hade diskuterat utbyte. Australien
och Nya Zeeland kommer inte ha utbyte under hösten 2021.

§9

Information från
kollegierna

Sean Jentz berättade att de i Aktivitetskollegiet har diskuterat
event som går att genomföra under pågående pandemi.

§10

Ekonomisk status

Ingen förändring.

§11

Utskottsrapporter

Alla i styrelsen har gjort sina utskottsrapporter.
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§12

Covid-19

Inget att rapportera.

§13

Omvärldsbevakning

Tesla har köpt 1.5 miljarder dollar värt av bitcoin.
Melodifestivalen var förvånansvärt helt okej.
Om man tuggar tuggummi när man hugger lök ska man tydligen inte gråta.

§14

Förankring av
Framtidsutskottets
arbetsplan 2021

Fred redogjorde kortfattat hur Framtidsutskottets arbetsplan såg
ut. Han berättade att de framtill VTM kommer ha ett fokus på
struktur av sektionen, därefter kommer de omvärdera och utvärdera arbetet.

§15

Beslutsuppföljning

Inget beslut att följa upp.

§16

Entlediganden av
funktionärer

Ingen att entlediga.
Kaspian Jakobsson yrkade på att byta mötesordförande och nominerade
Josefin Wetterstrand.
Mötet beslöt att bifalla Kaspians yrkande och att välja Josefin Wetterstrand till ny mötesordförande.

§17

Val av funktionärer

Hannes Östergren presenterade hur valberedningsprocessen för
valet av sudo har gått till. Han förklarade att de hade intervjuer i lördags, sedan diskuterade dessa och enades om vilka som
skulle väljas in. Mötet beslöt att välja in följande funktionärer i
klump:
• Amin Alian till sudo
• Oliver Bergendorff till sudo
• Nils Ceberg till sudo
• Kaspian Jakobsson till sudo
• Philip Nielsen till sudo
• Philip Sadrian till sudo
• Esbjörn Stenberg till sudo
• Axel Svensson till sudo
• Filip Vannfält till sudo
• Milla Widell till sudo
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Josefin Wetterstrand yrkade på att byta mötesordförande och nominerade Kaspian Jakobsson.
Mötet beslöt att bifalla Josefins yrkande och att återgå till Kaspian
Jakobsson som mötesordförande.
§18

Meddelanden

Marie Ask Uggla gjorde reklam för distanssittningen som är nu
på fredag och Sean Jentz gjorde reklam för MaraDon - glöm inte
bort att anmäla er!
Kaspian Jakobsson berättade att han hade fått ett mejl gällande
D-forum, men att anmälningslänken saknades. Han inväntar en
ny anmälningslänk.
David Ekblad berättade att det kommer vara en workshop i studieteknik som man kommer kunna anmäla sig till under nästa
vecka.

§19

Övrigt

Diskussionen gällande huvudsponsor fortsatte. Winkelmann försäkrade sig om vad varje utskott skulle tänka sig erbjuda för en
huvudsponsor.

§20

OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:49.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justeras

Josefin Wetterstrand
Vice Ordförande

Kaspian Jakobsson
Ordförande

Sean Jentz
Aktivitetsansvarig
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