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Protokoll styrelsemöte S14 2022–05–10
Närvaro:

Mikolaj Sinicka
Emma Kujala
Ludvig Delvret
Sofia Tatidis
Ludvig Svedberg
Alex Gustafsson
Angelica Larsson
Märta Holmquist
Victor Winkelmann
Martin Andersson-Plyming

Vice Ordförande
Skattmästare
Studierådsordförande
Cafémästare
Näringslivsansvarig
Aktivitetsansvarig
Informationsansvarig
Källarmästare
Överphös

§1

OFMÖ

Vice Ordförande Mikolaj Sinicka förklarade mötet öppnat klockan 12:18.

§2

Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

§3

Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§4

Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§5

Val av justerare

Mötet beslöt att välja Victor Winkelmann till medjusterare.

§6

Föregående
mötesprotokoll

Mötet beslöt att godkänna protokollet:

Information från
Kåren

Fullmäktigemöte på torsdag! Kommer beslutas om budget och
man kan söka vakanta poster! T.ex. kan man söka Kårordförande, NA och informationsansvarig, samt kårstyrelsen.

§7

• Protokoll Styrelsemöte S13 2022-05-03

Aktivitetssamordnare söker nu Sångarstridsgeneral och Sångarstridsøverstar! Sångarstriden är Teknologkårens årliga musiktävling som går av stapeln under december varje år. Många klassiska bordsvisor såsom Spritbolaget, Vikingen och Feta Fransyskor
har sitt ursprung på gamla Sångarstridet. För att detta ska kunna
ske, och nya klassiska låtar ska skapas, söker jag nu en Sångarstridsgeneral som ska dra i själva tävlingen, samt samordna med
de olika sektionernas Sångarstridsförmän. Jag söker även Sångarstridsøverstar som ska hjälpa generalen med att se till att allting går rätt till. Øverstar tar varsit ansvarsområde, såsom Scenansvarig, Ljusansvarig, Ljudansvarig, Konferencier och sexmästare! Det är en sjukt rolig upplevelse, så se till att sök!
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IAESTE x puben Puben! På torsdag kommer IAESTE tillsammans med puben Puben hålla en På Spåret-temad pub i Cornelis!
Det kommer att vara en superkul pubquiz med ett fint pris, och
de 25 första som kommer får en najs goodie bag. Puben öppnar
17.30 och quizzet startar 18.30, så se till att komma i tid! Mer info
i facebook-eventet.
Nu i helgen har det var SFSFUM (Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktige). Teknologkåren fick genomslag för ett antal av
sina åsikter, bland annat gällande att SFS ska arbeta med bättre
förutsättningar för återhämtning och att SFS ska minska arbetsbördan för att kunna använda pedagogiskt stöd om man fått det
beviljat.
§8

Information från
Programledningen

Ingen information.

§9

Information från
Kollegierna

ÖPK: Flyinggruppen, i år kommer man ta in funktionärer som
får jobba och hjälper till att sätta upp ramp och hjälpa till att hålla
koll. Möjlighet för dom som inte kan köpa biljett eller vill hjälpa
till istället. Kan finnas någon morot. Bråkar lite med LU-bygg
och akademiska hus om hur bokningar ska gå till, går inte bra.
Utedischot har spikat artist och tema. Eventuellt eftersläpp på
Sundspärlan, dock oklart.
Näringsliv: Code of conduct på företag pga dåliga saker som
hänt. Tas upp om dålig informationsspridning, svårt att få ut att
saker händer. Appen är dyr och kan dröja. Svedberg ska försöka
bygga något lätt. Pratat om spons på flying.

§10

Ekonomisk Status

Statusen är bra som vanligt. Vi har ca 660000 på huvudkontot. 7
företag som inte betalt teknikfokus.

§11

Utskottsrapporter

• Studierådet:
SRD har inget möte imorgon pga kårens phadderutbildning.
• Aktivitetsutskottet:
- Recurring löpning på onsdag igen.
- Utedischo-gruppen fortsätter ha flera möten, polistillstånd
handläggs och offerter har godkänts.
- Geekend var förra helgen! De va fett nice och många kom
dit!
- Brädspelskvällarna upptas nästa vecka!
- Aktu ska ha stormöte inför hösten på torsdag!
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• Nollningsutskottet:
Vi bokar lokaler och detaljplanerar säätan just nu, väldigt
mycket saker som händer just nu och vi har fortfarande inte lyckats lösa våra krockar med F än, Vi har fått höta att vi
måste boka när vi ska besöka KFS. därmed måste vi få schemat för akademsiska mottagningen snarast. MEn de rullar!
VI HAR TEMASLÄPP IMORN!
• Skattmästeriet:
Vi har bokfört, idag har vi kaffeprovning med Café!!
• Cafémästeriet:
Vi har nytt kaffe och kaffeprovning i eftermiddag! Cafétackphesten har varit och det var väldigt lyckat. Imorgon
är det chokladbollens dag så vi kommer sälja hemmagjorda
D-bollar.
• Näringslivsutskottet:
Vi har haft lunchföreläsning i fredags, det dök inte upp 100
pers så vi hade runt 30-35 sallader över :( men vi gav ut det
så inget slängdes. Vi hade också kollegiemöte igår, mycket
diskuterades runt införande av Code of Conduct mot företag, framtida samarbete med SI och mindre företag/startups, samt problem att nå ut med information till studenterna. Detta känns relevant för oss då vi inte lyckades få ens
100 pers på lunchföreläsningen i fredags. Vi hade också CVkväll med Netcompany på M.E.A.T. igår, det gick bra. Vi har
också öppat ansökan för teknikfokus 2023 projektgruppen.
Vi ska ha lunchföreläsning på måndag. Vi ska ha Hackathon
med Capgemini på söndag där de bjuder på lunch, middag
och dryck till middagen, be gärna folk att söka, det stänger
imorgon!
• Källarmästeriet:
Snickerboa i helgen! Utemöbler till altanen och lite andra
grejer (gafflar i massor) har inhandlats, woho! Fixarkväll
på torsdag. Det mesta som beställts till rootmästeriet har
kommit men saknas fortfarande vissa saker, förhoppningsvis kommer de innan helgen så att de nya servrarna kan
byggas ihop.
• Informationsutskottet:
- Arbetet med nolleguiden och nolla.nu går framåt. Samlar
fotografer till höstens nollning.
• Sexmästeriet:
Fick ställa in sittningen pga för lågt antal anmälda. Har sittning nu på onsdag för temareveal för nollningen. Planerat
inför nollningen en del sen valborg. Haft lite möten med
olika grupper och sexK.
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§12

Omvärldsbevakning

Kanske finns en kårordförande och näringslivsansvarig till kåren, får se på torsdag.

§13

Entledigande av
funktionärer

Inga entlediganden.

§14

Meddelanden

Ikväll ska det nya kaffet som kommit provas. Kanske bjuds på
lite kakor till kaffet. Kostar inget och kräver ingen anmälan. Det
är chokladbollensdag imorgon så det kommer säljas speciella DBollar.

§15

Övrigt

Kanske kan sänka priset på att sälja biljetter genom Orbi. Ing har
typ halverat kostnaden. Försöka förhandla med Orbi, Keyflow
finns istället. Dom utvecklar mycket nya funktionär som kunde
vara användbara. Ingen av dom stora sektionerna låter Fös osv
betala för sittningar. Mindre sektioner får subventionera biljetter.
Diskussion om hur det ska fungera med peppare ska tas någon
gång.
Skolinformationsportalen finns som plockar ut info gällande studenter från Ladok. Är lite wierd men dom använder offentliga
uppgifter för att sätta samman infon.
Teknikfokusansökan för nästa år är öppen.
Lophtet är bokat när vi ville ha sommartack där. Info behöver ut
snart. Lördag kör vi på.
NollU har gjort om lite i schemat pga krockar och sånt.
Potentiellt event med V och ING, nyktert. Spånar på idéer men
om någon har något kul som funkar för 400 pers så hör av er till
Winkelmann. Onsdag läsvecka 3.

§16

Veckans gulliga djur
och militärfakta

Finland kommer gå med i NATO nästa vecka enligt Emma. Det
är fortfarandel lite osäkert men nu har hon lovat.
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Vi tackar Aktivitetsansvarig Alex Gustafsson för denna bild!
§17

OFMA

Vice Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:00.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justeras

Sebastian Malmström
Sexmästare

Mikolaj Sinicka
Vice Ordförande

Victor Winkelmann
Överphös
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