-sektionens styrelse
30 september 2015

Protokoll

Protokoll från styrelsemöte F5–HT15
Hemliga rummet, kl. 12.15 onsdagen den 30 september 2015

§1

O.F.M.Ö.
Ordförande Linus Blomgren förklarade mötet öppnat.

§2

Närvaro
Linus Blomgren
Josefine Rost
Erik Andersson
Fredrik Andréen Blomdell
Hampus Näsström
Björn Franck
Anna Svensson

§3

Niklas Lundström
Alice Herdenberg
Benjamin Kahalani
David Wessman
Linus Hamlin
Lukas Wendt
Petter Karlow Herzog

Björn Sanders
Micaela Bortas
Ivar Vänglund
Magnus Wallgren
Rasmus Stålberg
Joost Kranenborg fr.o.m. §7

Adjungeringar
Alla som skrivit upp sig på närvarolistan samt som inte var ständigt adjungerade eller styrelseledamöter adjungerades.

§4

Val av justerare
Cafémästare Anna Svensson utsågs att, jämte ordförande Linus Blomgren, justera protokollet.

§5

Godkännande av dagordning
Mötet beslutade

§6

att

i dagordningen ändra §11 – Datum under våren till §11 – Datum under hösten.

att

godkänna dagordningen med ovanstående ändring.

Meddelanden
Kårkontakt Micaela Bortas meddelade att det skulle vara inspirationsföreläsning med Erik Ståhl
den 6 oktober, att det snart skulle vara fullmäktigeval på kåren samt att det samma dag skulle
hållas Göteborgspub i Cornelis. Hon påminde dessutom om att fylla i enkäten.
Kulturminister Björn Franck meddelade att mysiga och likabehandlingsutskottet skulle hålla i
en filmkväll den 8 oktober.
Sanningsminister Hampus Näsström meddelade att vecktorn framöver skulle skickas ut på söndagar istället för på måndagar, samt påpekade att deadline för att skicka in notiser därför också
ändrades från måndag klockan 17.00 till söndag 17.00.
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Utbildningsminister Niklas Lundström meddelade att det skulle vara brandinspektion dagen
efter klockan 10.00, och att det därför behövde städas i källaren. Styrelsen beslutade att göra
det efter mötet. Lundström meddelade också att det samma lördag skulle vara stora studiedagen
för alla ettor på LTH.
§7

Städ i Ambassaden
Vice ordförande Erik Andersson tyckte att det var dags att städa i Ambassaden, speciellt efter
nollningen. Han föreslog att det skulle ske en förmiddag samma helg. Några i styrelsen kunde
inte i helgen och andra datum diskuterades. Styrelsen beslutade
att

§8

städa i Ambassaden den 1 november.

Datum för superSMURF
Valberedningsledamot Magnus Wallgren meddelade att nomineringarna inför höstterminsmötet
skulle öppna den 5 oktober och stänga den 30 oktober. Han föreslog därför att ett datum skulle
sättas för superSMURF. Styrelsen beslutade
att

§9

sätta datum för superSMURF till den 12 oktober.

Valagitation
Valberedningsledamot Rasmus Stålberg meddelade att de skulle ha valagitation då nomineringarna öppnade, måndagen 5 oktober. Till detta ville de ha 100 kronor att köpa roliga saker för.
Kassör Fredrik Andréen Blomdell tyckte det kunde tas ur sektionsmöteskostnader och styrelsen
tyckte det var en bra idé.

§ 10

Propositioner
Ordförande Linus Blomgren meddelade att det låg ett dokument i driven där man kunde fylla i
förslag på propositioner samt uppmuntrade styrelsen att göra det.

§ 11

Datum under hösten
Ordförande Linus Blomgren meddelade att kärnstyrelsen hade diskuterat datum för möten under
hösten och tagit fram några alternativ. Styrelsen diskuterade vilka alternativ som passade de
flesta. Styrelsen beslutade

§ 12

att

sätta datum för diskussionsmöte till den 5 oktober klockan 18.00.

att

sätta datum för visionärt möte till den 8 oktober klockan 18.00.

att

sätta datum för ekonomimöte till den 13 oktober klockan 12.15.

Punkter till visionärt möte
Ordförande Linus Blomgren meddelade att det låg ett dokument i driven där man kunde fylla i
ämnen att ta upp på det visionära mötet.
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Fyllnadsval
Prylmästare David Wessman meddelade att han hade hittat en kandidat till posten som Bilförman och ville fyllnadsvälja honom. Styrelsen beslutade
att

§ 14

fyllnadsvälja Karl Tengelin 14 till Bilförman för HT15-VT16.

Beslutsuppföljning
Inga beslut fanns att följa upp.

§ 15

Arbetsgruppsrapporter och redovisningar
Tillsatt
F02–HT13
F13–VT15
F13–VT15
F01–HT15

Arbetsgrupp
Café/Hilbertrumskorridoren
Värdegrund samt uppföljning av
enkät
Byggandet av portabel boombox
Arbetsgrupp för nya SK

Sammankallande
Johanna Lägnert

Redovisning
F10–HT15

Sara Månsson

F6–HT15

Petter Karlow Herzog
Linus Blomgren

F7–HT15
F9–HT15

Inga rapporter eller redovisningar fanns att taga upp.
§ 16

Övrigt
Näringslivsansvarig Benjamin Kahalani undrade hur det gått med inköp av konferensbord till
nya SK. Sanningsminister Hampus Näsström informerade att bordet och stolarna de tänkt köpa
inte längre fanns tillgängliga.
Ivar Vänglund undrade när bilderna från nollningen skulle komma upp. Sanningsminister Hampus Näsström meddelade att de skulle komma upp så fort det var möjligt.
Valberedningsledamot Rasmus Stålberg meddelade att datum för när styrelsens nomineringar
ska vara klara var satt till den 23 november.

§ 17

Nästa möte
Nästa möte sattes till onsdagen den 7 oktober klockan 12.15 i Hemliga rummet.

§ 18

O.F.M.A.
Ordförande Linus Blomgren förklarade mötet avslutat.
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I sektionsstyrelsens tjänst,

Linus Blomgren
Ordförande

Anna Svensson
Justerare

Josefine Rost
Sekreterare

