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Protokoll

Protokoll från styrelsemöte F6–HT15
Hemliga rummet, kl. 12.15 onsdagen den 7 oktober 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
Niklas Lundström

§3

Benjamin Kahalani
David Wessman
Lukas Wendt
Petter Karlow Herzog
Björn Sanders
Micaela Bortas
Ivar Vänglund
Magnus Wallgren

Rasmus Stålberg
Joost Kranenborg
Victor Lantz
Felix Agner
Georg Wolgast
Sara Månsson t.o.m. §8

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

§4

Val av justerare
Kassör Fredrik Andréen Blomdell utsågs att, jämte ordförande Linus Blomgren, justera protokollet.

§5

Godkännande av dagordning
Mötet beslutade
att

§6

godkänna dagordningen.

Meddelanden
Kårkontakt Micaela Bortas meddelade att det införts anonyma tentor på LTH, och att man inte
ska glömma att anmäla sig. Dessutom skulle kåren fira detta genom att ha tårtkalas samma
eftermiddag samt en anonym pub i Cornelis samma fredag. Dessutom påminde hon om enkäten
angående den psykosociala arbets – och studiemiljön som skickats ut till alla utom ettor.
Kårkontakt Björn Sanders meddelade att det finns ett klagomålsformulär på TLTH’s hemsida där
man kan skicka in anonyma klagomål. Det hittas på tlth.se/klaga eller tlth.se/complain.
Han påminde också om pedellens enkät och om att eventuella ugnsbleck som tillhör kåren gärna
får lämnas tillbaka. Dessutom informerade Sanders om att det var sista dagen för att nominera
till poster på kåren, samt att de hade utlyst valet till fullmäktige.
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Kulturminister Björn Franck meddelade att det nästa dag skulle vara filmkväll och att mysiga
skulle baka.
Felix Agner meddelade att kören för Sångarstriden skulla dra igång nästa dag.
Cafémästare Anna Svensson meddelade att caféet blivit godkänt av miljöförvaltningen.
§7

Beslutsuppföljning
Inga beslut fanns att följa upp.

§8

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

Värdegrund samt uppföljning av enkät: Sara Månsson meddelade att arbetsgruppen hade
fortsatt arbeta med värdegrunden och bland annat lagt till ansvar som ett av ledorden och
utvecklat riktlinjer. Mötet diskuterade tillägget och riktlinjerna. Månsson meddelade att de
gärna ville ha feedback innan påföljande tisdag och att man gärna fick maila henne synpunkter
och idéer.
§9

Visionärt möte
Ordförade Linus Blomgren föredrog dagordningen för det visionära mötet och undrade om någon
hade något att tillägga. Styrelsen bestämde att inte laga mat till mötet, men ha mötesfika.

§ 10

Utvärdering
Ordförade Linus Blomgren hade funderat över om styrelsen skulle utvärdera diskussionsmötet,
men tyckte att det kunde läggas på kärnstyrelsen. Styrelsen höll med.

§ 11

Övrigt
Sanningsminister Hampus Näsström undrade vad styrelsen tyckte om mötesbordet, 440 cm långt
och båtformat. Han konstaterade att det fungerade bra att sitta 22 personer vid bordet och att
alla kunde se varandra bra. Styrelsen höll med.
Prylmästare David Wessman meddelade att styrelsen skulle börja använda verktyget Slack för
kommunikation, för att smidigt kunde samla alla saker på samma ställe men ändå dela upp i
olika kanaler om olika ämnen.
Wessman meddelade också att SSD:n som kraschat och skickats in på reparation inte hade gått
att rädda men att sektionen skulle få en ny motsvarande som ersättning.
Vice ordförande Erik Andersson meddelade att frågor till tipsrundan på SuperSMURF från alla
utskott kunde skickas till honom för formatering och utskrift senast någon rimlig tid följande
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måndag förmiddag.
Kassör Fredrik Andréen Blomdell meddelade att det skulle vara ekonomimöte följande tisdag.
§ 12

Nästa möte
Nästa möte sattes till onsdagen den 14 oktober klockan 12.15 i Hemliga rummet.

§ 13

O.F.M.A.
Ordförande Linus Blomgren förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Linus Blomgren
Ordförande

Fredrik Andréen Blomdell
Justerare

Josefine Rost
Sekreterare

