-sektionens styrelse
6 september 2022

Protokoll

Protokoll från styrelsemöte F01–HT22
I ledningscentralen kl. 17.15 tisdagen den 30 augusti 2022

§1

O.F.M.Ö.
Styrelsepreses Samuel Eklund förklarade mötet öppnat 17.15.

§2

Närvaro
Samuel Eklund
Erik Thylefors
Emma Engdahl
Nils Thorin
Aron Allen
Lisa Fredriksson
Svante Sandblom

§3

Teodor Bucht
Carl Boklund t.o.m. § 12
Johan Furuhjelm
Erik Nilsson
Mikael Persson Sundqvist
Isabella Ljung
Rasmus Sobel

Hjalmar Mårtensson t.o.m. §
10
Lukas Gustavsson
Peter Stahre fr.o.m. § 10
t.o.m § 14

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

§4

Val av justerare
Styrelseledamot Aron Allen utsågs att, jämte styrelsepreses Samuel Eklund, justera protokollet.

§5

Godkännande av dagordning
Styrelsepreses Samuel Eklund föredrog dagordningen. Eklund skickade ut den i söndags men fick
in en brådskande punkt och skickade ut handlingarna igen.
Styrelens beslutade
att

§6

godkänna dagordningen med den sent ankomna punkten.

Meddelanden
Carl Boklund meddelade att han för ett halvår bad om pengar för att brodera men att de inte
kommer att användas.
Kårkontakt Rasmus Sobel presenterade sig och meddelade att overallerna var på plats samt att
nollningen gått bra.

§7

Rapporter
Ingen närvarande hade något att rapportera.
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Arbetsgruppsrapporter och redovisning
Tillsatt
F01–VT22
F04–VT22
F06–VT22
F06–VT22
F05–VT22

Arbetsgrupp
Arbetsgrupp för omarbetning av
Policy för grafisk profil
Arbetsgrupp för web2.0
Arbetsgrupp för miljösamordnare
Arbetsgrupp för Hilbert Pub
Arbetsgrupp för utvärdering av
likabehandlingsutskottets

Sammankallande

Redovisning

Gustav Arvidsson

F01–HT22

Ludwig Linder
Hanna Duvsten Östin
Christopher Moniz

F01–HT22
F01–HT22
F01–HT22

Axel Helgstrand

F02–HT22

Arbetsgrupp för omarbetning av Policy för grafisk profil
Styrelsepreses Samuel Eklund meddelade att Gustav Arvidsson inte hade något nytt att redovisa
och önskade redovisa nästa styrelsemöte.
Styrelsen beslutade
att

godkänna redovisningen

att

sätta nytt redovisningsdatum till F02–HT22.

Arbetsgrupp för web2.0
Lukas Gustavsson meddelade att han var vice enligt Ludwig Linder och att de inte kommit
någonstans på grund av prokrastination.
Styrelsen beslutade
att

godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna

att

sätta nästa redovisningsdatum till F03–HT22.

Arbetsgrupp för miljösamordnare
Styrelseledamot Aron Allen hade kontaktat Hanna Duvsten Östin och meddelade att arbetsgruppen hade haft sommarlov och skulle ha ett möte med undergroundmiljösamordnarkollegiet
och önskade redovisa om 2 veckor.
Styrelsen beslutade
att

godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna

att

sätta nästa redovisningsdatum till F02–HT22.

Arbetsgrupp för Hilbert Pub
Styrelseledamot Aron Allen hade varit i kontakt med Christopher Moniz som undersökt möjligheterna för Hilbert Pub under sommaren. Allen meddelade att puben hade behövt många
funktionärer och att det kan vara svårt att lösa. Moniz hade inte undersökt tillståndsfrågan men
trodde att det skulle vara samma som för den intersektionella puben förra terminen.
Styrelsen beslutade
att

godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna

att

sätta nästa redovisningsdatum till F02–HT22.
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Beviljande av utökat tack till fyllnadsvalda styrelseledamöter
Ordförande Nils Thorin föredrog punkten enligt handlingarna.
Mötet diskuterade huruvida de fyllandsvalda styrelseledamöterna emeriti skulle få tre stycken
nollningssittningar. Det ansågs att fyllnadsvalda bör beviljas mer tack då de tar på sig en viktig
uppgift för sektionen som inte hade genomförts annars. Det nämndes även att de inte får alla
delar av sitt tack trots att de får tre nollningssittningar samt att vårterminen är längre än
höstterminen och att de suttit en del av höstterminen.
Styrelsen beslutade
att

§ 10

ge styrelseledamöter emeriti Hjalmar Mårtensson och Klara Stefansson tre nollningssittningar.

Godkännande av milersättning till sångförmän
Sångförman Johan Furuhjelm föredrog punkten enligt handlingarna.
Mötet ansåg att det skulle göras ett intern köp mellan prylmästeriet och sexet. Det förtydligades
att detta regleras av skatteverket samt ett gammalt styrelsebeslut och att det inte går att få
ersättning för bensin på annat sätt.
Styrelsen beslutade
att

§ 11

anse punkten behandlad.

Godkännande av ej fullständigt kvitto Lundafalafel
Kevin Boo kunde inte delta på mötet och önskar att ärendet bordläggs.
Styrelsen beslutade
att

§ 12

bordlägga punkten till F02–HT22.

Motion angående inköp av medaljer och band
Sektionshärold Carl Boklund föredrog motonen enligt handlingarna. Boklund förklarade att det
endast fanns 32 822 kr i fonden och önskade tömma den. Boklund förklarade också att han
önskade köpa 250 m brett sektionsband och 50 st ämbetstecken.
Mötet ansåg att det vore en investering att köpa upp mycket medaljer och band då priset
ständigt höjs mellan varje köp och då stora köp ger mängdrabatt. Det föreslogs att en motion
borde inkomma till höstterminsmötet gällande inköp av medaljer.
Sektionshärold Carl Boklund yrkade på
att

äska 32 822kr för inköp av ämbetstecken och brett sektionsband från medaljfonden.

Styrelsen beslutade
att
§ 13

bifalla Sektionshärold Carl Boklunds yrkande.

Sen punkt: Motion om inköp av nya iZettles
Styrelsepreses Samuel Eklund meddelade att sekreterare emeritus Erik af Klinteberg påpekat
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att iZettle numera endast hette Zettle.
Sexmästare Peter Stahre föredrog motionen enligt handlingarna.
Styrelseledamot Svante Sandblom frågade om 5 st skulle räcka för sexets verksamhet. Stahre
svarade att sexet inte hade kunnat nyttja mer än 5 Zettles samtidigt.
Mötet diskuterade om det borde köpas in nya telefoner som skulle användas till Zettles men kom
fram till att det inte fanns någon nytta i att göra det.
Styrelsepreses Samuel Eklund yrkade på
att

äska upp till 2500 kr från reparationsfonden för inköp av nya Zettles.

att

äska upp till 400 kr från styrelsens disponibla budget för inköp av timer.

Styrelsens beslutade
att
§ 14

bifalla Eklunds yrkade.

Beslutsuppföljning
Taget
F01–VT22
F06–VT22

Beslut
Motion angående inköp av
kårens trådlösa mikrofoner
Införskaffning av elektronisk
vågmanipulator (Für Elisepiano)

Ansvarig

Redovisning

Emma Engdahl

F01–HT22

Emma Engdahl

F01–HT22

Motion angående inköp av kårens mikkar
Vice ordförande Emma Engdahl meddelade att hon snackat med Johan Furuhjelm och att de
väntar på att kåren ska köpa nya mikrofoner. Generalsekreterare Rasmus Sobel sade att kåren
lagt 150 000 kr på nya mikrofoner och att de borde finnas tillgängliga. Sobel ansåg att Engdahl
och Furuhjelm borde mejla Pedellen. Peter Stahre meddelade att han ska gå till Pedellen och
erbjöd sig fråga om mikrofonerna samtidigt.
Styrelsen beslutade
att

godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna

att

sätta nästa redovisningsdatum till F02–HT22.

Införskaffning av elektronisk vågmanipulator (Für Elisepiano)
Vice ordförande Emma Engdahl meddelade att pianot funkar och användes på välkomstgasquen.
Styrelsen beslutade
att
§ 15

godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna.

övrigt
Ordförande Nils Thorin sade att Teodor Bucht skickat en rolig meme där det stod stonks.
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Nästa möte
Styrelsen beslutade att sätta nästa styrelsemöte till tisdagen 13 september 17.15 i ledningscentralen.

§ 17

O.F.M.A.
Styrelsepreses Samuel Eklund förklarade mötet avslutat 18.15.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Samuel Eklund
Styrelsepreses

Aron Allen
Justerare

Erik Thylefors
Sekreterare
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Handlingar

Styrelsemöte F01–HT22
I Ledningscentralen,
tisdagen den 30e augusti kl 17.15
§1

O.F.M.Ö.

(Beslut)

§2

Närvaro

(Beslut)

§3

Adjungeringar

(Beslut)

§4

Val av justerare

(Beslut)

§5

Godkännande av dagordning

(Beslut)

§6

Meddelanden

(Information)

§7

Rapporter

(Information)

§8

Arbetsgruppsrapporter & redovisning
Tillsatt
F01–VT22
F05–VT22
F06–VT22
F06–VT22
F05–VT22

(Beslut)

Arbetsgrupp
Arbetsgrupp för omarbetning av
Policy för grafisk profil
Arbetsgrupp för web2.0
Arbetsgrupp för miljösamordnare
Arbetsgrupp för Hilbert Pub
Arbetsgrupp för utvärdering av
likabehandlingsutskottets
struktur

Sammankallande

Redovisning

Gustav Arvidsson

F01–HT22

Ludwig Linder
Hanna Duvsten Östin
Christopher Moniz

F01–HT22
F01–HT22
F01–HT22

Axel Helgstrand

F02–HT22

§9

Beviljande av utökat tack till fyllnadsvalda styrelseledamöter

(Beslut)

§ 10

Godkännande av milersättning till sångförmän

(Beslut)

§ 11

Godkännande av ej fullständigt kvitto Lundafalafel

(Beslut)

§ 12

Motion angående inköp av medaljer och band

(Beslut)

§ 13

Sen punkt: Motion om inköp av nya iZettles

(Beslut)

§ 14

Beslutsuppföljning

(Beslut)

Taget
F05–VT22
F06–VT22

Beslut
Motion angående inköp av
kårens trådlösa mikrofoner
Införskaffning av elektronisk
vågmanipulator (für Elisepiano)

Ansvarig

Redovisning

Emma Engdahl

F01–HT22

Emma Engdahl

F01–HT22

§ 15

Övrigt

(Beslut)

§ 16

Nästa möte

(Beslut)
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O.F.M.A.

(Beslut)
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Beviljande av utökat tack till fyllnadsvalda styrelseledamöter
Ordförande Nils Thorin skickade in följande punkt:
Vid sista styrelsemötet förra terminen (F07-VT22) kom Styrelsen VT22 fram till att bevilja de
då sittande och fyllnadsvalda styrelseledamöterna Klara Stefansson och Hjalmar Mårtensson två
nollningsittningar, men att nästa styrelse skulle besluta om de skulle få en tredje nollningssittning
eller ej. För att få frågan på agendan yrkar jag därmed
att

§ 10

bevilja styrelseledamöterna-emeritus Klara Stefansson och Hjalmar Mårtensson tre
nollningsittningar.

Godkännande av milersättning till sångförmän
Sångförman Johan Furuhjelm skickade in följande punkt:
Sångförmännen behöver ett godkännande av en milersättningsblankett för en resa LinköpingSkövde och sen Skövde-Linköping för en total på ca 39,6 mil. Sångförmännen fick i år en budget
på upp till 800 kr för gyckel inför nollningen, men eftersom milersättning inte går under sexets
budget har det blivit lite konstigt i ekonomihanteringen.
Sångförmännen yrkar därmed
att

§ 11

styrelsen godkänner milersättningen.

Godkännande av ej fullständigt kvitto Lundafalafel
Kevin Boo skickade in följande punkt:
Jag har ett kvitto som jag lämnat in från Lundafalafel, som ej är fullständigt. Detta gäller ett
köp till ett nanomöte som hölls förra läsperioden. Jag yrkar
att

§ 12

styrelsen godkänner utlägget.

Motion angående inköp av medaljer och band
Sektionshärold Carl Boklund skickade in bilaga 1.

§ 13

Sen punkt: Motion om inköp av nya iZettles
Peter Stahre skickade in följande punkt sent:
Motionen är angående något vi i sexet, ekonomi och Nils diskuterat mycket redan sen innan
sommaren och är att byta ut sektionens iZettles. De vi har för tillfället har fungerat okej under
corona tider men är tyvärr inte praktiskt möjligt att kunna använda under event för 350-450
personer, vilket är det vi jobbar med nu under nollningen.
Sektionen (exkluderat cafét) har just nu 5 st iZettles till vårt förfogande varav en så gammal
att den är mer eller mindre oanvändbar och tre med en batteritid en bråkdel av ursprungliga,
vilket inte räcker för varken en sittning eller ett eftersläpp, än mindre båda efter varandra. Vilket
lämnar endast en ”bra” iZettle kvar.
Det vi vill göra är att skicka in våra fyra gamla iZettles för att få rabatt på att sedan byta ut
dessa 4 mot nya modeller med en mycket bättre batteritid. För att sedan hålla dessa batterier i
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bra skick vill vi även köpa in en timer för elluttaget i kassaskåpet så att batterierna ej förstörs
av överladdning.
Priserna för detta är:
1873 kr – för utbytande av 4st iZettles
Ca 200 kr – för timer elluttag vid kassaskåp
Jag yrkar
att

äska upp till 2100 kr från reparationsfonden för inbyte till nya iZettles.

att

äska upp till 400 kr från styrelsen disponibelt för inköp av timer.

I sektionens tjänst,

Samuel Eklund
Styrelsepreses 22/23
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Carl Boklund
26 augusti 2022

Motion

Motion
angående inköp av medaljer och band

Bakgrund
Den stora uppgiften som medaljkommittén har är att pryda värdiga sektionsmedlemmar med medaljer
i tid och otid. Dock fungerar medaljinköp inte via en traditionell budget utan sker via äskningar av
medaljkomittén via styrelsen.
Jag har letat efter en annan leverantör och hittat en som är mycket billigare och denna användes till
Lundakarnevalens karnevalistmnedalj och den höll hög kvalité så det känns dumt att inte byta.
Medaljer och band som det gäller och antalet som medaljkommitén önskar köpa in är:
Medaljtyp
Medaljkommitténs ämbetstecken
Hilbert Älgs ordens ordentecken
Brett sektionsband

Önskat antal
50 st
100 st
100 m

Troligt styckpris
171,25 kr kr
140,32 kr
93,75 kr / m
Totalt

Total kostnad
8 562,50 kr
14 031,25 kr
9 375 kr
31 968,75 kr

Detta bör rymmas inom medaljfonden, men då det tillkommer fraktkostnader och i fall att någon extra
kostnad uppstår önskar jag äska något mer än ovan.

Yrkande
Jag yrkar därför
att

I

avsätta 36 000 kr från medaljfonden för ovan antal av de olika medaljerna och band.

-sektionens tjänst,

Carl Boklund
Sektionshärold 2022
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