-sektionens styrelse
11 november 2015

Protokoll

Protokoll från styrelsemöte F10–HT15
Hemliga rummet, kl. 12.15 onsdagen den 11 november 2015

§1

O.F.M.Ö.
Vice ordförande Erik Andersson förklarade mötet öppnat.

§2

Närvaro
Erik Andersson
Josefine Rost
Fredrik Andréen Blomdell
Hampus Näsström
Björn Franck
Anna Svensson
Niklas Lundström
David Wessman

§3

Alice Herdenberg
Lukas Wendt fr.o.m §7
Petter Karlow Herzog
Ivar Vänglund
Rasmus Stålberg
Victor Lantz
Georg Wolgast fr.o.m §7
Elin Gustafsson

Sofie Hellmark
Sofia Leonardsson
Alexandra Sjösten
Joost Kranenborg
Micaela Bortas
Björn Sanders

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

§4

Val av justerare
Prylmästare David Wessman utsågs att, jämte vice ordförande Erik Andersson, justera protokollet.

§5

Godkännande av dagordning
Mötet beslutade
att

§6

godkänna dagordningen.

Meddelanden
Kulturminister Björn Franck meddelade att anmälan till ölresan nu var öppen.
Sexmästare Alice Herdenberg meddelade att det samma dag som ölresan var ordensmiddag.
Victor Lantz meddelade det på fredagen skulle hållas en bastukväll med reiseleiteriet, som man
kunde anmäla intresse till på en lista intill postern.
Kassör Fredrik Andréen Blomdell meddelade att han skulle ta in betalningar för vårens SaFtsittning.
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§7

Sida 2 av 3

Angående val utförda av styrelsen
Sammankallande valberedningsledamot Rasmus Stålberg hade några önskemål från valberedningen som han framförde. Dessa var att styrelsen skulle börja titta på nomineringsgrupper för
att underlätta för de nyvalda utskottsordföranden inför valen, samt att anordna ett möte med
alla utskottsordföranden som väljer nya funktionärer för att titta igenom de nominerade tillsammans. Detta för att undvika för mycket överlapp mellan utskotten, allså att samma personer
sitter i flera utskott. Styrelsen tyckte dessa förslag var vettiga.

§8

Kaffemuggar
Cafémästare Anna Svensson meddelade att hon fått en offert på att köpa in pappersmuggar
med Hilbert Café-tryck på och att dessa skulle kosta 55 000 kronor för 100 000 muggar plus en
engångskostnad på 1500 kronor för tryckmallar. Styrelsen diskuterade kostnaden och förvaringsmöjligheterna, och kom fram till att det var möjligt att förvara så många muggar och att det
skulle vara bra marknadsföring för Hilbert Café. Dessutom tyckte styrelsen att det skulle vara
snyggt med hilbertmuggar.
Styrelsen beslutade
att

§9

godkänna budgetavsteg på upp till 55 000 kronor för inköp av Hilbert Café-muggar.

Beslutsuppföljning
Inga beslut fanns att följa upp.

§ 10

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
F11–HT15

Sara Månsson

F13–HT15

Petter Karlow Herzog
Linus Blomgren

F01–VT16
F13–HT15

Café/Hilbertrumskorridoren: Ingen från arbetsgruppen var närvarande på mötet. Styrelsen
skulle be någon att närvara nästa möte och beslutade
att
§ 11

flytta redovisningsdatum till F11–HT15.

Övrigt
Cafémästare Anna Svensson meddelade att miljöförvaltningen flera gånger hade klagat på att
skåpsluckor och lådor i caféet var sönder. Hon skulle kontakta husprefekten för att se om detta
var något som de kunde åtgärda, och annars hade hon också tittat på vad det skulle kosta att
köpa nya. Svensson skulle återkomma nästa styrelsemöte.

§ 12

Nästa möte
Nästa möte sattes till onsdagen den 18 november klockan 12.15 i Hemliga rummet.
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§ 13

Sida 3 av 3

O.F.M.A.
Vice ordförande Erik Andersson förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Erik Andersson
Vice ordförande

David Wessman
Justerare

Josefine Rost
Sekreterare

