-sektionens styrelse
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Protokoll

Protokoll från styrelsemöte F13–HT15
Hemliga rummet, kl. 12.15 onsdagen den 2 december 2015

§1

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

§2

Närvaro
Linus Blomgren
Josefine Rost
Fredrik Andréen Blomdell
Hampus Näsström
Björn Franck
Anna Svensson
Niklas Lundström

§3

Benjamin Drorsénfr.o.m.
§10
Alice Herdenberg
David Wessman
Lukas Wendt
Ivar Vänglund
Rasmus Stålberg

Victor Lantz
Joost Kranenborg
Micaela Bortas
Sofia Leonardsson
Felix Agner
Alexandra Sjösten
Christian Klinteberg

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

§4

Val av justerare
Sexmästare Alice Herdenberg utsågs att, jämte ordförande Linus Blomgren, justera protokollet.

§5

Meddelanden
Sexmästare Alice Herdenberg meddelade att de skulle ha pubrunda med Gudfadern-tema på
kvällen.
Kårkontakt Micaela Bortas meddelade att fullmäktigevalet var klart, påminde om ARKADenkäten och meddelade att det skulle vara innebandyturnering.
Kulturminister Björn Franck meddelade att det skulle vara funktionärstack på söndagen, och
uppmanade alla att anmäla sig.
Kassör Fredrik Andréen Blomdell bad att alla skulle säga till sina funktionärer att lämna in
kvitton.

§6

Godkännande av dagordning
Mötet beslutade
att

byta plats på §5 – Godkännande av dagordning och §6 – Meddelanden.

att

godkänna dagordningen med ovanstående ändring.
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Bilen
Prylmästare David Wessman meddelade att försäkringspremien på bilen skulle behöva höjas från
1000 mil/år till 1500 mil/år. Detta skulle innebära en ökning från 5375 kronor per år till 5778
kronor per år.
Styrelsen beslutade
att

§8

godkänna en ökning av försäkringen.

Gröna växter
Prylmästare David Wessman meddelade att fixarna köpt in växter för upp till 1500 kronor och
ville avsätta pengar ur sektionslokalsfonden. Styrelsen tyckte det var bättre att låta kostnaden
belasta kontot för styrelsen disponibelt.
Styrelsen beslutade
att

§9

låta inköp av växter för upp till 1500 kronor belasta kontot för styrelsen disponibelt.

Fyllnadsval Projektgruppsledamot FARAD
Christian Klinteberg meddelade att han skulle vilja välja in Daniel Jogstad till projektgruppsledamot FARAD, med ansvarsområde kring information och marknadsföring.
Styrelsen beslutade
att

§ 10

välja in Daniel Jogstad till projektgrupssledamot FARAD.

Hilbertmuggar
Cafémästare Anna Svensson meddelade att kostnaden för inköpet av Hilbertmuggar hade ökat
med 569 kronor på grund av oförutsedda kostnader. Styrelsen beslutade
att

§ 11

godkänna budgetöversteg med ytterliggare 569 kronor.

Spotify
Ordförande Linus Blomgren meddelade att han ville diskutera Spotifykontot som användes i
caféet, angående företags- eller enterprisekonto samt Stim och SAMI-avgifter.
Styrelsen beslutade

§ 12

att

bordlägga frågan till F14-HT15.

att

ålägga ordförande Linus Blomgren att undersöka frågan.

ViaPlay-sportpubar
Ordförande Linus Blomgren meddelade att kåren har tittat på att köpa in ViaPlay för att
användas av sektionerna till exempelvis sportpubar. Styrelsen diskuterade medlemsnyttan och
att detta skulle kunna locka fler medlemmar att engagera sig i sektionen. Styrelsen var generellt
positivt inställda.
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Beslutsuppföljning
Inga beslut fanns att följa upp.

§ 14

Arbetsgruppsrapporter och redovisningar
Tillsatt
F02–HT13
F13–VT15
F13–VT15
F01–HT15
F12–HT15

Arbetsgrupp
Café/Hilbertrumskorridoren
Värdegrund samt uppföljning av
enkät
Byggandet av portabel boombox
Arbetsgrupp för nya SK
Vice kassör med caféansvar

Sammankallande
Johanna Lägnert

Redovisning
F15–HT15

Sara Månsson

F13–HT15

Petter Karlow Herzog
Linus Blomgren
Lukas Wendt

F01–VT16
F14–HT15
F02–VT16

Värdegrund samt uppföljning av enkät: Ordförande Linus Blomgren meddelande att värdegrunden var klar och hade godkänts av sektionsmötet utan synpunkter.
Styrelsen beslutade
att
§ 15

stryka arbetsgruppen från listan.

Övrigt
Kårkontakt Micaela Bortas meddelade att vilket sektion som röstat mest fullmäktigevalet och
därför skulle bli bjudna på tårta skulle publiceras snart därefter.

§ 16

Nästa möte
Nästa möte sattes till onsdagen den 9 december klockan 12.15 i Hemliga rummet.

§ 17

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

Linus Blomgren
Ordförande

Alice Herdenberg
Justerare

Josefine Rost
Sekreterare

