PROTOKOLL
FÖR

-SEKTIONENS VÅRTERMINSMÖTE

25 april 2016

Josefine Rost
25 april 2016

Protokoll

Protokoll från F-sektionens vårterminsmöte
MH:A, kl. 17.59 tisdagen den 5 april och måndagen den 11 april 2016

§1

S.O.F.M.Ö. – sektionsordförande förklarar mötet öppnat
Sektionsordförande Joost Kranenborg förklarade mötet öppnat.

§2

Tid och sätt för mötet
Mötet godkände tid och sätt för vårterminsmötet.

§3

Val av mötesordförande
Vice ordförande Erik Andersson nominerade Erik Molin.
Mötet beslutade
att

§4

välja Erik Molin till mötesordförande.

Val av mötessekreterare
Ordförande Joost Kranenborg nominerade Josefine Rost.
Mötet beslutade
att

§5

välja Josefine Rost till mötessekreterare.

Val av justerare tillika rösträknare
Överfös Felix Agner nominerade Maria Gunnarsson. Ordförande Joost Kranenborg nominerade
Axel Leander.
Mötet beslutade

att

utse Maria Gunnarsson och Axel Leander att, jämte mötesordförande, justera protokollet
utse dessa till rösträknare

att

utse dessa till omfamnare.

att

§6

Justering av röstlängden
Röstlängden justerades och denna finnes i bilaga 2.

§7

Adjungeringar
Ingen fanns att adjungera.

§8

Mötesinformation
Mötesordförande Erik Molin föredrog hur mötet skulle gå till och berättade om mötesformalia.
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Godkännande av föredragningslista
Mötet beslutade
att

till föredragningslistan lägga §10.5 - Presentationstider

att

godkänna föredragningslistan med ovanstående tillägg.

Den justerade föredragningslistan finnes i bilaga 3.
§ 10

Meddelanden
Ordförande Joost Kranenborg meddelade att sexmästeriet lagade mat till alla närvarande på
mötet och att dennna skulle serveras ungefär klockan 19.00.
Vice ordförande Erik Andersson meddelade att vinnaren av tipsrundan under SMURF var Anna
“Waow” Svensson och att vinsten var en -säck med saker i.
Matilda Hjälle meddelade att nästa års kårordförande var -are och dessutom närvarande.
Hampus Näsström meddelade att vice ordförande skulle blogga friskt under mötet.

§ 10.5 Presentationstider
Ordförande Joost Kranenborg föreslog att mötet skulle avsätta upp till 5 minuter presentation,
5 minuter utfrågning samt 5 minuter diskussion per kandidat vid personval.
Mötet beslutade
att

§ 11

avsätta upp till 5 minuter presentation, 5 minuter utfrågning samt 5 minuter diskussion
per kandidat vid personval.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015
Styrelsen föredrog kort verksamhetsberättelsen. Förre detta ordförande Linus Blomgren föredrog
kort den övergripande verksamhetsberättelsen och utskottsordförandena föredrog verksamhetsberättelser för sina respektive utskott. Då före detta utskottsordföranden för Kulturministeriet
samt Näringslivsutskottet ej var närvarande föredrogs dessa av Blomgren.
Mötet beslutade
att

§ 12

lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

Likabehandlingsutskottets verksamhetsberättelse för 2015
Före detta ordförande Linus Blomgren föredrog likabehandlingsutskottets verksamhetsberättelse, då före detta likabehandlingsordförande ej var närvarande.
Mötet beslutade
att

§ 13

lägga likabehandlingsutskottets verksamhetsberättelse till handlingarna.

Bokslut för 2015
Före detta ordförande Linus Blomgren föredrog bokslutet. Mötet diskuterade anledningen till
att studierådet gått så mycket över budgeten på intäkter, och anledningen till detta var att man
fått bidrag som ej var budgeterade för.
Mötet beslutade
att

§ 14

lägga bokslutet för 2015 till handlingarna.

Revisionsberättelse för 2015
Revisorer Nina Castor och Linus Hammarlund föredrog revisionsberättelsen.
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Mötet beslutade
att
§ 15

lägga revisionsberättelsen för 2015 till handlingarna.

Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 2015
Revisorer Nina Castor och Linus Hammarlund yrkade
att

vårterminsmötet beviljar ansvarfrihet för styrelsen 2015.

Mötet beslutade
att
§ 16

bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2015.

Bokslutsdisposition för 2015
Före detta ordförande Linus Blomgren föredrog bokslutsdispositionen.
Mötet beslutade
att

§ 17

lägga bokslutsdispositionen för 2015 till handlingarna.

Verksamhetsplan för 2016
Vice ordförande Erik Andersson och ordförande Joost Kranenborg föredrog propositionen för
revidering av Verksamhetsplanen för 2016. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad som sagts på
diskussionsmötet.
Ett ändringsyrkande inkom från styrelsen.
Diskussionsmötet 31/3 inför vårterminsmötet tyckte att förslaget på den reviderade
verksamhetsplanen kunde använda sig av lite mer konkreta ordval. Dessutom tyckte
diskussionsmötet att styrelsen borde titta närmre på hur den föreslagna budgetrevideringen ser ut och hur det påverkar ekonomin. Vi vill även ändra formuleringen på
punkten om informationsspridning om studiebevakningen. Tanken med punkten är
densamma med skillnaden att informationen ska även koncentrera sig på studenter
som inte är medlemmar i sektionen.
Styrelsen yrkar därför
att

att revidera verksamhetsplanen för 2016 enligt ändringar i bifogat dokument.

Den nya versionen finns i bilaga 4.
Mötet beslutade
att
§ 18

bifalla revideringen av verksamhetsplanen för 2016.

Arbetsgruppsredovisning vice kassör
Lukas Wendt föredrog redovisningen från arbetsgruppen.
Det kommenterades att rapporter från arbetsgrupper tydligt bör redovisas och delas med mötet.

§ 19

Årets lärare
Utbildningsminister Niklas Lundström nominerade
• Per Jonsson, Atom- och kärnfysik
• Johan Gran, Mätteknik
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• Patrik Persson, Programmering - grundkurs
• Anne L’Hullier, Optik och optisk design, Ljus-materia växelverkan
• Frank Wikström, Funktionsteori
• Johan Mauritsson, Våglära och optik
• Martin Magnusson, Projekt nanoingenjör
• Kristina Nilsson, Mekanik: Statik
• Anders Robertsson, Reglerteknik AK, Projekt i reglerteknik
• Elisabeth Nilsson, Hållbar utveckling med nanoperspektiv, Projekt nanoingenjör, Fysik
• Magnus Borgström, Termodynamik, våglära och atomfysik
• Gustaf Söderlind, Multigridmetoder, Numeriska metoder för differentialekvationer
Mötet undrade om motiveringarna fanns att läsa, samt om omröstningen kunde skjutas upp så
att mötet kunde läsa igenom dessa. Mötet beslutade
att

senarelägga punkten och att ha den som första punkt efter middagen.

Mötet återgick till denna punkt efter middagen och beslutade
att

§ 20

välja Johan Mauritsson till Årets lärare 2016.

Stadfästande av fyllnadsval
Ordförande Joost Kranenborg föredrog styrelsens fyllnadsval.
Mötet beslutade
att

§ 21

stadfästa fyllnadsvalet.

Motion angående den stora styrelsereformen
Ordförande Joost Kranenborg, Hampus Näsström, Linus Blomgren, Alice Herdenberg, Sara
Månsson och Matilda Hjälle föredrog motionen. Vice ordförande Erik Andersson och Prylmästare David Wessman föredrog styrelsens motionssvar. Motionärerna jämkade sig med styrelsens
motionssvar. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad som hade sagts på diskussionsmötet.
Mötet diskuterade styrelsens arbetsuppgifter samt förflyttningen av kassören ut från styrelsen.
Mötet diskuterade också risken att styrelsen och nämnden glider ifrån varandra, samt att detta
skulle åtgärdas med gemensamma skiften och ett nära samarbete, samt genom att utskottsordföranden skulle uppmuntras att gå på styrelsemöten.
Ett yrkande inkom från Linus Hammarlund:
På ett möte är enligt mig alltid mötesordförande den som har utslagsröst. Därför
håller jag inte med motionärerna i att sektionsordförande skall ha utslagsröst och
formuleringen i stadgan bör ändras till mötesordförande.
Därför yrkar jag
att

(lh1) i stadgan §3.6 ändra formuleringen till
Vid jämnt röstetal i styrelsen har mötesordförande utslagsröst.
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För att ytterligare förtydliga skillnaden mellan styrelseordförande och ordförande anser jag att posten “ordförande” bör byta namn till “sektionsordförande” samt att “vice
ordförande” bör byta namn till “vice sektionsordförande”. Genomförs inte detta tror
jag att det kommer uppstå förvirring i framtiden. Jag tycker dock inte “ordförandebeslut” behöver byta namn.
Därför yrkar jag
att
att
att
att

(lh2) i reglementet §§ 1.10.1, 1.10.3, 5.1, 6.1, 6.2.c, 11.2, 11.2.1, 11.2.2,
11.2.3, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5. 11.5.2.c, 11.8.1, 11.8.2.a, 11.66.1, 12, 13.4
ändra “Ordförande” till “Sektionsordförande”
(lh3) i stadgan §3.1.1 ändra “sektionens ordförande” till “sektionsordförande”
(lh4) i reglementet §§ 1.11.2, 1.11.5, 5.5, 6.1, 11.8, 11.8.1, 11.8.2, 12, 13.4.2
ändra “vice ordförande” till “vice sektionsordförande”
(lh5) i reglementet, av motionärerna förslagen, § 11.8.2.f ändra lydelsen till

tillsammans med sektionsordförande och styrelseordförande planera och anordna skiften för styrelsen och nämnden
Vidare tror jag att förändringen kommer leda till ett glapp mellan den strategiska
gruppen (styrelsen) och de som sköter den dagliga verksamheten (utskotten). Jag tycker därför utskottsordförandena bör uppmuntras att gå på styrelsemöten också, i den
mån de känner att de hinner. Det kommer dessutom göra att engagemangstrappen
blir jämnare om folk känner att de naturligt får lov att gå från utskottsordförande till
styrelseledamot och inte “är färdiga” när de går av sin post. Därför bör de vara ständigt adjungerade till styrelsemötena. Eftersom kassör nu mer är utskottsordförande
behöver inte posten så på egen hand.
Jag yrkar
att

(lh6) i reglementet §5.5 ersätta listan över ständigt adjungerade med
• inspektor
• vice sektionsordförande
• revisorer

• utskottsordförande
(lh7) i reglementet, av motionärerna föreslagen, §11.15.2 stryka punkt g.
“vara suppleant till styrelsen”
Jag anser inte att styrelsen skall ha rätt att avsätta personer med budgetansvar tillsatta av sektionsmöte.
att

Jag yrkar därför
att

(lh8) i stadgan, §4.6.1 ändra formuleringen
Styrelseledamots avgång kan endast beviljas av sektionsmöte. Övriga förtroendevaldas avgång kan beviljas av styrelsen.
till
Styrelseledamots samt utskottsordförandes avgång kan endast beviljas av sektionsmöte. Övriga förtroendevaldas avgång kan beviljas av styrelsen.

Hammarlund drog tillbaka yrkandet hl7. Motionärerna jämkade sig med Hammarlunds yrkanden
hl2 till hl5 samt hl8, men inte med hl1 och hl6.
Mötet diskuterade lyckta dörrar och vad det innebär att vara adjungerad, samt huruvida det
var lämpligt att alla utskottsordföranden skulle vara adjungerade till styrelsemöten och därför
inte kunna fråntas närvarorätten.
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Ett tilläggsyrkande inkom från Petter Karlow Herzog:
Jag yrkar
att

i reglementet under §11.8.2f Åligganden ändra
f. tillsammans med ordförandena planera och anordna skifte för
styrelsen och nämnden
till
f. tillsammans med ordförandena planera och anordna ett gemensamt skifte för styrelsen och nämnden

Motionärerna jämkade sig med Karlow Herzogs tilläggsyrkande.
Ett tilläggsyrkande inkom från Linus Blomgren.
Jag yrkar på
att

lägga till gemensamma mellan två och skiften i stycke 4 och 6 i Policy för
funktionärsförmåner.

Motionärerna jämkade sig med Blomgrens tilläggsyrkande.
Mötet beslutade
att

avslå Hammarlunds första yrkande hl1

att

avslå Hammarlund sjätte yrkande hl6

att

bifalla motionen med styrelsens motionssvar, Hammarlunds yrkanden hl2 till hl5 samt
hl8, Karlow Herzogs tilläggsyrkande samt Blomgrens tilläggsyrkande.

Mötet ajournerades för mat 20.25.
Mötet återupptogs 21.08 och återgick till §19 – Årets lärare. Mötet beslutade
att

§ 22

välja Johan Mauritsson till Årets lärare 2016.

Propositioner

§ 22.1 Proposition angående revidering av budget för 2016
Ordförande Joost Kranenborg och kassör Ivar Vänglund föredrog propositionen.
Ett ändringsyrkande inkom från styrelsen:
Under diskussionsmötet den 31/3 kom det synpunkter på styrelsens budgetproposition. Synpunkterna grundade sig i att det budgeterade resultatet var negativt samt
att det föreslås ett antal större äskningar under mötet. Det togs även upp att det
budgeterade resultatet har minskat för varje år. Med anledning av diskussionen har
styrelsen nu tagit fram en ny budget. Stora skillnader är att vi har identifierat flera
inkomstkällor, minskat driftkostnader för bilen samt budgeterat för maximalt ett
stycke arbetskläder per funktionär.
Vi yrkar därför
att bifalla bifogat ändringsförslag.
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Den nya versionen av budgeten finns i bilaga 5.
Ett ändringsyrkande inkom från Matilda Hjälle och Sara Månsson:
Vi yrkar
att under ADM1 ändra under konto 5480 Arbetskläder till Pikétröjor 8 ∗ 340 =
2720.
Hjälle föredrog att anledningen till yrkandet var att pikéerna redan var beställde och styrelsemedlemmarna därför inte borde behöva betala för dem.
Mötet beslutade
att

bifalla Hjälles och Månssons ändringsyrkande

att

bifalla propositionen med styrelsens samt Hjälles och Månssons ändringsyrkande.

§ 22.2 Proposition angående förtydligande av valförfarande – andra läsningen
Mötesordförande Erik Molin föredrog propositionen. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad
som hade sagts på diskussionsmötet.
Mötet beslutade
att

bifalla propositionen.

§ 22.3 Proposition angående stadgeförtydligande avseende revisorsposten – andra läsningen
Mötesordförande Erik Molin föredrog propositionen. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad
som hade sagts på diskussionsmötet.
Mötet beslutade
att

bifalla propositionen.

§ 22.4 Proposition angående revisorernas medborgarskap
Ordförande Joost Kranenborg föredrog propositionen. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad
som hade sagts på diskussionsmötet. Kranenborg förtydligade att förslaget avsåg ändring i
stadgarna.
Mötet beslutade
att

bifalla propositionen.

§ 22.5 Proposition angående policy för sektionsmöten
Ordförande Joost Kranenborg och prylmästare David Wessman föredrog propositionen. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad som hade sagts på diskussionsmötet.
Mötet beslutade
att

bifalla propositionen.

§ 22.6 Proposition angående policy för medlemsskap
Vice ordförande Erik Andersson och utbildningsminister Niklas Lundström föredrog propositionen. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad som hade sagts på diskussionsmötet.
Ett tilläggsyrkande inkom från Erik Molin:
Jag yrkar
att avskaffa Policy för medlemsskap.
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Styrelsen jämkade sig med Molins tilläggsyrkande.
Mötet beslutade
att

bifalla propositionen med Molins tilläggsyrkande.

§ 22.7 Proposition angående policy för -resor
Mötesordförande Erik Molin föredrog propositionen. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad
som hade sagts på diskussionsmötet.
Mötet beslutade
att

bifalla propositionen.

§ 22.8 Proposition angående policy för ekonomisk hantering
Ordförande Joost Kranenborg och kassör Ivar Vänglund föredrog propositionen. Sekreterare
Josefine Rost föredrog vad som hade sagts på diskussionsmötet.
Ett ändringsyrkande inkom från styrelsen:
Jag yrkar på
att i första att-satsen stryka “likabehandlingsordförande” 1/1-2017.
Ett tilläggsyrkande inkom från Ivar Vänglund, Maria Gunnarsson och Axel Leander:
Då det är ytterst orimligt att Föset ska sköta precis alla inköp under nollningen är
det vanligt att många utlägg görs av nollningsfunktionärer som inte är reglementerade funktionärer. För att inte komplikationer ska uppstå kring huruvida dessa
utlägg är korrekta vill vi lägga till ett förtydligande i den ekonomiska policyn.
Vi yrkar därför
att i Policy för ekonomisk hantering, under Utlägg för sektionens räkning lägga till
Varje funktionär vid F-sektionen utan attesteringsrätt får lov
att göra utlägg i sektionens namn på belopp upp till 1000 kr.
Under nollningen ska faddrar, uppdrags- och extrafös anses som
funktionärer under Föset. Funktionär med attesteringsrätt har
rätt att göra utlägg på upp till 5000 kr. För att få ersättning för
utlägg skall följande göras:
Styrelsen jämkade sig med Vänglunds, Gunnarssons och Leanders tilläggsyrkande.
Mötet beslutade
att

bifalla propositionen med styrelsen ändringsyrkande samt Vänglunds, Gunnarssons
och Leanders tilläggsyrkande.

§ 22.9 Proposition angående ansvar för SaFt
Vice ordförande Erik Andersson föredrog propositionen. Sekreterare Josefine Rost föredrog
vad som hade sagts på diskussionsmötet.
Ett ändringsyrkande inkom från Matilda Hjälle och Sara Månsson:
Vi yrkar
att ändra till
“ansvara för att sektionen representeras...”
Styrelsen jämkade sig med ändringsyrkandet.
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Mötet beslutade
att

bifalla propositionen med Hjälles och Månssons ändringsyrkande.

§ 22.10Proposition angående tack till icke-funktionärer
Överfös Felix Agner föredrog propositionen. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad som hade
sagts på diskussionsmötet.
Mötet beslutade
att

bifalla propositionen.

§ 22.11Proposition angående inköp av iZettle
Cafémästare Lukas Wendt, vice cafémästare Sofie Hellmark och sexmästare Sofia Leonardsson
föredrog propositionen. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad som hade sagts på diskussionsmötet. Mötet diskuterade äskningar ur investeringsfonden generellt, då sektionen inte lagt in
så mycket pengar i fonden, och vad fonderna bör användas till.
Mötet beslutade
att

bifalla propositionen.

§ 22.12Proposition angående inköp av säkerhetsskåp
Prylmästare David Wessman föredrog propositionen och meddelade att styrelsen drog tillbaka
propositionen. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad som hade sagts på diskussionsmötet.
§ 22.13Proposition angående inköp av klämgrill till Hilbert Café
Vice cafémästare Sofie Hellmark föredrog propositionen och meddelade att styrelsen drog
tillbaka propositionen. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad som hade sagts på diskussionsmötet.
§ 23

Motioner

§ 23.1 Motion angående valberedningssuppleanter
Rasmus Stålberg föredrog motionen. Cafémästare Lukas Wendt föredrog styrelsens motionssvar. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad som hade sagts på diskussionsmötet.
Stålberg jämkade sig med motionssvarets första yrkande. Styrelsen drog tillbaka sitt andra
yrkande.
Mötet beslutade
att

bifalla motionen med motionssvarets första yrkande.

§ 23.2 Motion angående fåniga paragrafer
Rasmus Stålberg föredrog motionen. Kassör Ivar Vänglund föredrog styrelsens motionssvar.
Sekreterare Josefine Rost föredrog vad som hade sagts på diskussionsmötet.
Stålberg jämkade sig med styrelsens motionssvar.
Mötet beslutade
att

bifalla motionen med styrelsens motionssvar.
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§ 23.3 Motion angående tidläggning av sektionsmöten
Rasmus Stålberg föredrog motionen. Överfös Felix Agner föredrog styrelsens motionssvar.
Sekreterare Josefine Rost föredrog vad som hade sagts på diskussionsmötet.
Ett tilläggsyrkande inkom från Rasmus Stålberg och David Wessman:
Formuleringarna som föreslogs i både motion och motionssvar hade sina problem,
vilka bemöts med följande ändringsförslag.
Stadgar § 2.3 Tidpunkt
Sektionsmöten får ej hållas under extraordinär röd dag eller helg som ej
ligger direkt mellan två läsveckor.
Sektionsmöten får endast hållas under läsdag eller helg som ligger direkt mellan två läsveckor samt ej är i samband med extraordinär röd dag.
Vi yrkar därmed även
att godkänna ovanstående ändring.
Ett tilläggsyrkande inkom från Rasmus Stålberg.
Att endast kunna ha terminsmöten under november månad kan vara en aning obekvämt rent tidsmässigt så jag tänkte även ta tillfället i akt och bredda tidsfönstret
under vilket det kan planeras in.
Stadgar § 2.3.1 Höstterminsmöte Höstterminsmötet skall hållas i oktober eller
november.
Jag yrkar därmed även
att godkänna ovanstående ändring.
Mötet diskuterade huruvida det var praktiskt tillämpbart att ha höstterminsmötet i oktober.
Mötet beslutade
att

bifalla Stålbergs tilläggsyrkande angående höstterminsmöte i oktober

att

bifalla motionen med Stålbergs och Wessmans tilläggsyrkande samt Stålbergs
tilläggsyrkande.

§ 23.4 Motion angående policy för val förrättade av styrelsen
Rasmus Stålberg föredrog propositionen. Sanningsminister Alexandra Sjösten och vice cafémästare Sofie Hellmark föredrog styrelsens motionssvar. Sekreterare Josefine Rost föredrog
vad som hade sagts på diskussionsmötet.
Ett tilläggsyrkande inkom från Rasmus Stålberg och David Wessman:
Tidsfristen för sammansättningen av nomineringsgrupp var formulerad på ett sätt
som kunde leda till diverse trubbel beroende på hur första styrelsemötet efter ett
sektionsmöte är planerat. Efter att ha bollat idén som lades fram under diskussionsmötet kom vi fram till att följande formulering ger den bästa lösningen på
denna tvist. Detta innebär en liten ändring av valförfarandet, men i praktiken blir
det ingen större skillnad mer än att godkännandet av en nomineringsgrupp blir mer
flexibelt.
[...] När sammankallande har samlat en nomineringsgrupp ska denna godkännas av
styrelsen, senast styrelsemötet under läsveckan efter terminsmötet för innevarande
termin, tidigast tre läsdagar efter avslutat terminsmöte. Undantag från detta kan
beslutas av styrelsen innan terminsmötet. on anslås inom tio läsdagar från avslutat
terminsmöte. [...]
Vi yrkar därmed även
att godkänna ovanstående ändring
att direktjustera motion samt tillägg.
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Ett tilläggsyrkande inkom från Rasmus Stålberg:
Jag yrkar
att stryka de explicita omnämnadena av Likabehandlingsutskottet och dess ordförande.
Mötet beslutade
att

bifalla Stålbergs tilläggsyrkande angående likabehandlingsutskottet

att

bifalla motionen med Stålbergs och Wessmans tilläggsyrkande samt Stålbergs
tilläggsyrkande.

§ 23.5 Motion angående Flickor-på-Teknis-ansvarig på
Julia Alsved föredrog motionen. Utbildningsminister Niklas Lundström föredrog styrelsens
motionssvar. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad som hade sagts på diskussionsmötet.
Mötet beslutade
att

bifalla motionen.

§ 23.6 Motion angående val av Representant i strategigruppen för TLTH:s utbildningsutskott
Christina Rönngren föredrog motionen. Utbildningsminister Niklas Lundström föredrog styrelsens motionssvar. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad som hade sagts på diskussionsmötet.
Mötet beslutade
att

bifalla motionen.

§ 23.7 Motion angående funktionärsförmån för medaljkommitténs medlemmar
Filip Thor, Elin Gustafsson och Daniel Damberg föredrog motionen. Prylmästare David Wessman och ordförande Joost Kranenborg föredrog styrelsens motionssvar. Sekreterare Josefine
Rost föredrog vad som hade sagts på diskussionsmötet.
Ett ändringsyrkande inkom från styrelsen:
Efter diskussionsmötet den 31 mars kom det upp några viktiga frågor kring denna motion och motionssvar. Styrelsen tar fortfarande ställning att avslå motionen
eftersom:
• för att likställas med fotograf eller sångförman bör det finnas tydligare åliggande, t.ex. att agera marskalk under middagen,
• tackkostnader inte bör vara kopplade till en arbetsuppgift, utan ett faktiskt tack.
Vi vill tacka alla engagerade för allt arbete men vi känner att det här är en fråga
som kräver en större utredning som inte bara omfattar medaljkommittén utan alla
utskott, funktionärer och engagerade. Vi vill också förtydliga att arbetsgruppen ska
utreda funktionärstack och arbetskostnader för alla funktionärer, allt från styrelse
till medaljkommitté. Vi vill också lägga till att arbetsgruppen skall redovisa vid
höstterminsmötet 2016.
Vi yrkar därför ändra andra att-satsen i motionssvaret till
att tillsätta en arbetsgrupp för utredning av arbetskostnader och tack för alla
engagerade på sektionen. Arbetsgruppen skall redovisa på höstterminsmötet
2016.
Mötet diskuterade att det är viktigt att arbetsgruppen redovisar på höstterminsmötet samt
hur det skulle gå till om arbetsgruppen inte skulle resultera i en motion eller proposition,
eftersom det efter redovisningen på höstterminsmötet inte är möjligt för någon annan att
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skicka in en motion. Sekreterare Josefine Rost meddelade att arbetsgruppen skulle redovisa
kontinuerligt för styrelsen på styrelsemöten, och man därför kunde gå på dessa alternativt
läsa styrelsemötesprotokollen för att hålla sig uppdaterad om arbetsgruppens arbete.
Mötet beslutade
att

bifalla styrelsens andra yrkande angående tillsättning av arbetsgrupp

att

avslå motionen.

§ 23.8 Motion angående upprustning av sektionens bar
Joost Kranenborg och Petter Karlow Herzog föredrog motionen samt inkom med ett tilläggsyrkande:
Vi yrkar därför
att motionen avslås i sin helhet
att tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra allmän upprustning av -baren
att det avsätts 5000 kr ur investeringsfonder för allmän upprustning av baren.
Överför Felix Agner föredrog styrelsens motionssvar. Sekreterare Josefine Rost föredrog vad
som hade sagts på diskussionsmötet.
Mötet beslutade
att

bifalla Kranenborgs och Karlow Herzogs tilläggsyrkande.

§ 23.9 Motion angående äskning för tandemcykel
Cajsa Olofsson föredrog motionen. Utbildningsminister sanningsminister Alexandra Sjösten
och vice cafémästare Sofie Hellmark föredrog styrelsens motionssvar. Sekreterare Josefine
Rost föredrog vad som hade sagts på diskussionsmötet.
Ett ändringsyrkande inkom från styrelsen:
På diskussionsmötet kom frågan upp om det skulle gå att rusta upp cykeln istället
för att köpa in en ny. Därför lägger vi följande ändringsyrkande.
Vi yrkar därför
att ändra Inköp av tandemcykel till Inköp eller upprustning av tandemcykel.
Motionärerna jämkade sig med styrelsen motionsvar och ändringsyrkande. Mötet diskuterade
skicket på den befintliga tandemcykeln samt sektionens behov av en tandemcykel. Dessutom
diskuterades att det var svårt att hitta begagnade tandemcyklar samt att det fanns 1500
kronor i budgeten för tandem.
Ett yrkande inkom från Linus Blomgren och Hampus Näsström:
Vi yrkar på
att ändra “inköp eller upprustning” till “upprustning” och minska summan till
1500 kr.
Mötet beslutade
att

bifalla styrelsen att-sats om att lägga till ett åliggande på tandemgeneralerna

att

bifalla Blomgrens och Näsströms ändringsyrkande

att

bifalla motionen med styrelsens motionssvar och Blomgrens och Näsströms ändringsyrkande.
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Mötet ajournerades klockan 00.16.

Andra mötesdagen
Mötet återupptogs klockan 18.00 måndagen den 11 april.

§ 24

Funktionärsval

§ 24.1 Vice ordförande
Valberedningen nominerade Victor Bergqvist som drog tillbaka sin kandidatur.
Mötet beslutade
att

vakantsätta posten vice ordförande.

§ 24.2 Sekreterare
Valberedningen nominerade Lovisa Svensson som presenterade sig.
Mötet beslutade
att

välja Lovisa Svensson (930517-3727) till sekreterare.

§ 24.3 Utbildningsminister
Valberedningen nominerade Christine Sjölander som presenterade sig.
Mötet beslutade
att

välja Christine Sjölander (930120-4526) till utbildningsminister.

§ 24.4 Prylmästare
Valberedningen nominerade Karl Tengelin som presenterade sig.
Mötet beslutade
att

välja Karl Tengelin (950317-7850) till prylmästare.

§ 24.5 Vice cafémästare
Valberedningen nominerade Linnéa Rosenbecker som presenterade sig.
Mötet beslutade
att

välja Linnéa Rosenbecker till vice cafémästare.

§ 24.6 von Tänen-redaktör
Valberedningen nominerade Philip Edenborg som presenterade sig.
Mötet beslutade
att

välja Philip Edenborg till von Tänen-redaktör.
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§ 24.7 Vice näringslivsansvarig
Valberedningen hade ingen nominering.
Mötet beslutade
att

vakantsätta posten vice näringslivsansvarig.

§ 24.8 Projektledare FARAD
Valberedningen hade ingen nominering.
Mötet beslutade
att

vakantsätta posten projektledare FARAD.

§ 24.9 Studierådsordförande för teknisk fysik
Valberedningen nominerade Sofia Johannesson som presenterade sig.
Mötet beslutade
att

välja Sofia Johannesson till studierådsordförande för teknisk fysik.

Mötet ajournerades för mat 19.13 och återupptogs 20.00.

§ 24.10Studierådsordförande för teknisk matematik
Valberedningen nominerade Julia Fovaeus som presenterade sig.
Mötet beslutade
att

välja Julia Fovaeus till studierådsordförande för teknisk matematik.

§ 24.11Studierådsordförande för teknisk nanovetenskap
Valberedningen nominerade Tobias Wrammerfors som presenterade sig.
Mötet beslutade
att

välja Tobias Wrammerfors till studierådsordförande för teknisk nanovetenskap.

§ 24.12Valberedning
Valberedningen nominerade Rebecka Häggström, Linus Hamlin, Astrid Martinsson och Måns
Axelsson. Kandidaterna presenterade sig.
Mötet beslutade

§ 25

att

välja Rebecka Häggström, Linus Hamlin, Astrid Martinsson och Måns Axelsson till
valberedningsledamöter

att

vakantsätta den femte valberedningsposten

att

välja Astrid Martinsson till sammankallande för valberedningen.

Övriga frågor
Inga övriga frågor lyftes.

Protokoll: VT-möte

§ 26

Sida 16 av 43

Frågan om :s förträfflighet
Ett yrkande inkom från Joost Kranenborg:
Jag yrkar på
att

är bäst.

Mötet beslutade
att
§ 27

bifalla yrkandet.

Mötesordförandes fräckis
Mötesordförande Erik Molin drog en fräckis. Mötet beslutade
att

§ 28

godkänna mötesordförandens fräckis.

M.O.F.M.A. – mötesordförande förklarar mötet avslutat
Mötesordförande Erik Molin förklarade mötet avslutat.
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Erik Molin
Mötesordförande

Josefine Rost
Sekreterare

Maria Gunnarsson
Justerare

Axel Leander
Justerare

Josefine Rost
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Anteckningar från diskussionsmötet den 31 mars 2016

Mötestider
Mötet diskuterade tider för val under mötet. Ordförande Joost Kranenborg föreslog 5 minuter presentation, 5 minuter utfrågning och 5 minuter diskussion per kandidatm vilket mötet tyckte lät bra.

Bokslut och bokslutsdisposition
Linus Blomgren föredrog bokslutet och bokslutsdispositionen.

Verksamhetsplan för 2016
Ordförande Joost Kranenborg föredrog revideringen av verksamhetsplanen. Mötet diskuterade vissa formuleringar och tyckte några var för ospecifika för att höra hemma i verksamhetsplanen. Styrelsen skulle
eventuellt skriva ett ändringsyrkande för att ändra formuleringarna och konkretisera.

Motion angående den stora styrelsereformen
Linus Blomgren föredrog motionen. Mötet diskuterade varför kassören inte skulle sitta i styrelsen, att
kassören har ett ganska litet utskott och att det därför eventuellt skulle bli en tråkigare post, samt med
avseende på att kassören är den som har mest koll på ekonomin inför de ekonomiska beslut som styrelsen
skulle ta. Mötet diskuterade också det positiva med detta, att styrelsen då blir tvungna att vara mer
insatta i sektionens ekonomi.
Mötet diskuterade också hur det nu kan bli jävigt i styrelsen, då de som komer med förslagen är samma
personer som tar besluten, och hur det i och med den här reformen inte försvinner helt då det inte införs
några restriktioner på att söka både utskottsordförande och styrelseledamot. Dock såg de flesta inte detta
som ett stort problem då sannolikheten att någon skulle vilja söka båda är liten samt att det då är upp
till sektionsmötet som väljer personen.
Det diskuterades också kring vice ordförande och kassör, som är suppleanter utan inbördes ordning. Även
förändingarna vad gäller posten vice ordförande diskuterades, att den inte längre sitter i styrelsen utan
istället ska jobba tillsammans med utskotten.

Proposition angående budget för 2016
Kassör Ivar Vänglund föredrog propositionen. Mötet diskuterade framförallt resultatet, vad det innebar att resultatet var negativt och vad det berodde på. Flera budgetpunkter diskuterades, bland annat
sänkningen av inköp pubmat, samt rimligheten i frackar till mästarna i sexmästeriet och kulturminister
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och vice kulturminister. Alternativ till hur budgeten skulle kunna revideras för att få positivt resultat
diskuterades också, bland annat att höja biljettpriser på sittningar för att öka sexmästeriets försäljning.
Det bestämdes att styrelsen tillsammans med andra intresserade skulle träffas och arbeta igenom budgeten
tillsammans för att eventuellt komma fram till ett ändringsyrkande.

Motion angående funktionärsförmån för medaljkommitténs medlemmar
Elin Gustafsson föredrog motionen. Mötet diskuterade motionen med avseende på sektionens ekonomiska
situation samt olikheter i budgetering för tack och arbetskostnader för olika utskott. Dessutom lyftes frågan om jäv från styrelsens sida med tanke på budgetfördelningen av tack, och att medaljkommittén där
kan hamna utanför eftersom de inte har en representant i styrelsen. Mötet diskuterades hur olika utskott
och poster värderas olika, t.ex. med jämförelsen mellan medaljkommittén på ordensmiddagen och sångförmän och sektionsfotografer på andra sittningar. Det diskuterades att jämförelser av hur funktionärers
arbete värderas är ett känsligt område och ingenting som bör ligga till grund för funktionärstack.
Mötet var positiva till att tillsätta en arbetsgrupp för att verkligen se över arbetskostnader och funktionärstack då dessa kostnader har ökat väldigt mycket de senaste åren, men önskade att styrelsen skulle
sätta tydligare mål, krav och redovisning för arbetsgruppen.

Proposition angående inköp av iZettle
Cafémästare Lukas Wendt föredrog propositionen. Mötet var positivit inställda till inköpet då det potentiellt kan bidra med ökad försäljning i caféet samt minska på kontanthanteringen för framförallt
sexmästeriet. Ett förslag som istället baserades på en månadskostnad diskuterades och skulle undersökas
av styrelsen.

Proposition angående inköp av säkerhetsskåp
Prylmästare David Wessman föredrog propositionen samt meddelade att styrelsen funderade på att inte lägga den på mötet utan istället vänta då mycket pengar skulle äskas ur investeringsfonden. Mötet
diskuterade behovet av säkerhetsskåpet samt kostnaden, men också att det hade varit en rimlig framtidsinvestering då det hade ökat säkerheten.

Proposition angående inköp av klämgrill till Hilbert Café
Vice cafémästare Sofie Hellmark föredrog propositionen. Mötet diskuterade huruvida inköpet skulle öka
försäljningen i caféet, eventuella problem med köbildning samt om klämgrillen skulle göra det svårare för
nya jobbare i caféet. Mötet tyckte det var en rolig idé för att förnya caféet, men var tveksamma till om
det var aktuellt med fler stora inköp till caféet i och med den ekonomiska situationen.

Motion angående upprustning av sektionens bar
Petter Karlow Herzog föredrog motionen. Mötet diskuterade huruvida inköp av ett fatsystem skulle betala
sig i ökad barförsäljning men kom fram till att det troligtvis jämnar ut sig med förlorad försäljning av
flaskor. Eftersom fatsystemet skulle kosta nästa dubbelt så mycket som det läggs till i investeringsfonden
diskuterade mötet om det var en värd investering just nu.
Även inköpet av glas diskuterades i och med att glas lätt går sönder, samt att det inte är praktiskt
genomförbart med diskning av glasen när pubar hålls i mattehuset. Dock var mötet positivt inställda till
att rusta upp baren och diskuterade om det kunde vara värt att lägga lite mer än 2000 på det.
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Motion angående äskning för tandemcykel
Kulturminister Victor Lantz föredrog propositionen. Mötet diskuterade om det kunde vara möjligt att
istället rusta upp den gamla tandemcykeln, och om det skulle vara billigare. Mötet gillade styrelsens
tillägg i motionssvaret, om att lägga till ett åliggande på tandemgeneralerna.

Proposition angående förtydligande av valförfarande - andra läsningen
Linus Blomgren föredrog propositionen. Det fanns ingen diskussion i frågan.

Proposition angående stadgeförtydligande avseende revisorsposten andra läsningen
Alice Herdenberg föredrog propositionen. Det fanns ingen diskussion i frågan.

Proposition angående revisorernas medborgarskap
Ordförande Joost Kranenborg föredrog propositionen. Mötet diskuterade vad som krävs av revisorerna
men tyckte propositionen var bra.

Proposition angående policy för sektionsmöten
Ordförande Joost Kranenborg föredrog propositionen. Mötet diskuterade tillägget av en bakgrund i policyn.

Proposition angående policy för medlemskap
Utbildningsminister Niklas Lundström föredrog propositionen. Mötet diskuterade huruvida kursombud
som ej är medlemmar kunde bli berättigade tack om propositionen angående tack till icke-funktionärer
skulle gå igenom.

Proposition angående policy för -resor
Kulturminister Victor Lantz föredrog propositionen. Det fanns ingen diskussion i frågan.

Proposition angående policy för ekonomisk hantering
Ordförande Joost Kranenborg föredrog propositionen. Mötet diskuterade ett eventuellt tillägg för att
även täcka nollningsfunktionärer som gör utlägg under nollningen.

Proposition angående ansvar för SaFt
Ordförande Joost Kranenborg föredrog propositionen. Mötet tyckte det var bra.
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Proposition angående tack till icke-funktionärer
Överfös Felix Agner föredrog propositionen. Mötet diskuterade kring hur det skulle gå till praktiskt och
vilka som skulle kunna tänkas ansöka.

Motion angående valberedningssuppleanter
Rasmus Stålberg föredrog motionen. Mötet diskuterade bakgrunden till varför det gjort så innan och kom
fram till att det problemet var löst på andra sätt och att det var därför rimligt att ändra nu.

Motion angående fåniga paragrafer
Rasmus Stålberg föredrog motionen. Det fanns ingen diskussion i frågan.

Motion angående tidläggning av sektionsmöten
Rasmus Stålberg föredrog motionen. Mötet diskuterade huruvida fler eller färre skule komma på ett
sektionsmöte förlagt till en helg, men tyckte generellt att det var positivt att ge styrelsen större möjlighet
att optimera mötesdatum. Mötet diskuterade också formuleringen, som styrelsen och motionären skulle
titta på tillsammans.

Motion angående policy för val förrättade av styrelsen
Rasmus Stålberg föredrog motionen. Mötet diskuterade formuleringen angående när nomineringsgrpper
ska presenteras för styrelsen.

Motion angående Flickor-på-Teknis-ansvarig på
Matilda Hjälle föredrog motionen. Det fanns ingen diskussion i frågan.

Motion angående val av Representant i strategigruppen för TLTH:s utbildningsutskott
Utbildningsminister Niklas Lundström föredrog motionen. Det fanns ingen diskussion i frågan.
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– ut, §24 – in, §24.9 – ut, §24.10 – in, §28 – ut
§6 – in, §21 – ut
§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §23.9 – ut, §24 – in, §24.9 –
ut, §24.10 – in, §28 – ut
§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §23.9 – ut, §24.2 – in, §24.5
– ut, §24.6 – in, §24.9 – ut, §24.10 – in, §28 – ut
§6 – in, §8 – ut, §10 – in, §21 – ut
§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §23.9 – ut, §24 – in, §24.9 –
ut, §24.10 – in, §28 – ut
§24.2 – in, §24.9 – ut, §24.10 – in, §26 – ut
§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §22.6 – ut
§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §23.9 – ut, §24 – in, §24.4 –
ut
§24.3 – in, §24.9 – ut, §24.10 – in, §28 – ut
§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §23.9 – ut, §24 – in, §24.9 –
ut, §24.10 – in, §28 – ut
§6 – in, §21 – ut
§24 – in, §24.9 – ut
§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §23.9 – ut
§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §22.8 – ut, §22.8 – in, §23.9
– ut, §24 – in, §24.9 – ut, §24.10 – in, §28 – ut
§24 – in, §24.3 – ut, §24.4 – in, §24.9 – ut, §24.10 – in,
§28 – ut
§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §23.9 – ut, §24 – in, §24.9 –
ut, §24.10 – in, §28 – ut
§8 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §22.10 – ut, §22.11 – in, §23.9
– ut, §24 – in, §24.9 – ut, §24.10 – in, §28 – ut
§24 – in, §24.9 – ut, §24.10 – in, §28 – ut
§24 – in, §24.9 – ut, §24.10 – in, §28 – ut
§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §23.9 – ut, §24 – in, §24.9 –
ut, §24.10 – in, §28 – ut
§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §23.9 – ut, §24 – in, §24.9 –
ut
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SARA

MÅNSSON

SIMON

PAULSSON

SOFIA
SOFIA

JOHANNESSON
LEONARDSSON

SOFIE

HELLMARK

SOFIE
STEFAN

OLSSON
FRIDLUND

TOBIAS
TOMMY
TOVE
VICTOR

WRAMMERFORS
DAM
JUNGENFELT
BERGKVIST

VICTOR

LANTZ

§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §23.9 – ut, §24.12 – in, §28
– ut
§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §22.1 – ut, §22.5 – in, §23.6
– ut
§24.2 – in, §24.9 – ut, §24.12 – in, §28 – ut
§6 – in, §14 – ut, §17 – in, §19 – ut, §21 – in, §21 – ut, §21
– in, §21 – ut, §22.1 – in, §22.11 – ut, §22.11 – in, §23.4
– ut, §23.5 – in, §23.9 – ut, §24 – in, §24.4 – ut, §24.4 –
in, §24.5 – ut, §24.6 – in, §24.9 – ut, §26 – in, §28 – ut
§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §23.9 – ut, §24 – in, §24.5 –
ut, §24.6 – in, §24.9 – ut, §24.10 – in, §28 – ut
§24 – in, §24 – in, §24.9 – ut
§6 – in, §21 – ut, §24 – in, §24.9 – ut, §24.10 – in, §28 –
ut
§24 – in, §24.9 – ut, §24.10 – in, §24.12 – ut
§6 – in, §21 – ut
§24 – in, §24.9 – ut
§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §23.6 – ut, §23.7 – in, §23.9
– ut, §24 – in, §24.9 – ut, §24.10 – in, §28 – ut
§6 – in, §21 – ut, §21.5 – in, §21.5 – ut, §24 – in, §24.9 –
ut, §24.10 – in, §28 – ut

Josefine Rost
21 april 2016
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Justerad föredragningslista – Vårterminsmöte 2016
Propositions- och motionsmöte
§1

SOFMÖ – sektionsordförande förklarar mötet öppnat

§2

Tid och sätt för mötet

§3

Val av mötesordförande

§4

Val av mötessekreterare

§5

Val av justerare tillika rösträknare tillika omfamnare

§6

Justering av röstlängden

§7

Adjungeringar

§8

Mötesinformation

§9

Godkännande av föredragningslista

§ 10

Meddelanden
§ 10.5 Presentationstider

§ 11

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015

§ 12

Likabehandlingsutskottets verksamhetsberättelse för 2015

§ 13

Bokslut för 2015

§ 14

Revisionsberättelse för 2015

§ 15

Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 2015

§ 16

Bokslutsdisposition för 2015

§ 17

Verksamhetsplan för 2016

§ 18

Arbetsgruppsredovisning vice kassör

§ 19

Årets lärare

§ 20

Stadfästande av fyllnadsval

§ 21

Motion angående den stora styrelsereformen

§ 22

Propositioner
§ 22.1 Proposition angående revidering av budget för 2016
§ 22.2 Proposition angående förtydligande av valförfarande - andra läsningen
§ 22.3 Proposition angående stadgeförtydligande avseende revisorsposten - andra läsningen
§ 22.4 Proposition angående revisorernas medborgarskap
§ 22.5 Proposition angående policy för sektionsmöten
§ 22.6 Proposition angående policy för medlemskap
§ 22.7 Proposition angående policy för -resor
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§ 22.8 Proposition angående policy för ekonomisk hantering
§ 22.9 Proposition angående ansvar för SaFt
§ 22.10Proposition angående tack till icke-funktionärer
§ 22.11Proposition angående inköp av iZettle
§ 22.12Proposition angående inköp av säkerhetsskåp
§ 22.13Proposition angående inköp av klämgrill till Hilbert Café
§ 23

Motioner
§ 23.1 Motion angående valberedningssuppleanter
§ 23.2 Motion angående fåniga paragrafer
§ 23.3 Motion angående tidläggning av sektionsmöten
§ 23.4 Motion angående policy för val förrättade av styrelsen
§ 23.5 Motion angående Flickor-på-Teknis-ansvarig på
§ 23.6 Motion angående val av Representant i strategigruppen för TLTH:s utbildningsutskott
§ 23.7 Motion angående funktionärsförmån för medaljkommitténs medlemmar
§ 23.8 Motion angående upprustning av sektionens bar
§ 23.9 Motion angående äskning för tandemcykel

Valmöte
§ 24

Funktionärsval
Styrelseposter
§ 24.1 Vice ordförande
§ 24.2 Sekreterare
§ 24.3 Utbildningsminister
§ 24.4 Prylmästare
§ 24.5 Vice cafémästare
Övriga ansvarsposter
§ 24.6 von Tänen-redaktör
§ 24.7 Vice näringslivsansvarig
§ 24.8 Projektledare FARAD
§ 24.9 Studierådsordförande för teknisk fysik
§ 24.10Studierådsordförande för teknisk matematik
§ 24.11Studierådsordförande för teknisk nanovetenskap
§ 24.12Valberedning

§ 25

Övriga frågor

§ 26

Frågan om :s förträfflighet

§ 27

Mötesordförandes fräckis

§ 28

MOFMA – mötesordförande förklarar mötet avslutat
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Verksamhetsplan

-sektionens styrelse
4 april 2016

Verksamhetsplan för -sektionen 2016
Här finner du vad sektionen har för mål med sin verksamhet för året 2016. Målen är framtagna utefter
vad 2015 års styrelse anser behöver arbetas vidare med under 2016, vad som har saknats under 2015 samt
vad 2016 års styrelse vill arbeta med.

Styrelse, Administration & Organisation
-sektionens styrelse skall under 2016
– anordna en gemensam och sektionsgenerell funktionärsutbildning vid terminsstart för sektionens
nytillträdda funktionärer
– starta upp arbetet med att erbjuda postspecifika utbildningar för funktionärer
– aktivt deltaga i det nationella samarbetet SaFt
– utvärdera vad sektionen får ut av det nationella samarbetet SaFt
– tidigt på verksamhetsåret skapa en kommunikationsstrategi för sektionen
– förbättra i vilken utsträckning personlig feedback ges till funktionärer
– utvärdera samt undersöka nya möjligheter kring rekryteringsarbetet inför val av funktionärer
– arbeta för en centraliserad informationsspridning genom Sanningsministeriet
– utvärdera den nya valprocessen för fös
– arbeta för ett kontinuerligt samarbete med andra sektioner på LTH även utanför nollningen.
– internationalisera sektionens informationskanaler och resurser
– arbeta för mer kontinuerliga utvärderingar av sektionens verksamhet
– utvärdera formatet på budgeten
– utreda sektionens ekonomiska läge och vilka åtgärder man kan vidta för att förbättra det
– utreda hur sektionen skiljer på tack, arbetsglädje, representation och arbetskläder

Utbildning
-sektionens styrelse skall under 2016
– informera studenter att om man läser kurser utanför obligatoriet så kan de vända sig till studierådet
om de har problem med sina kurser
– utreda möjligheten till andra föreläsningsmetoder än de klassiska salsföreläsningarna så som webbaserad undervisning
– informera sektionens studenter om deras rättigheter i utbildningen.
– främja en diskussion kring mer övergripande studiefrågor samt programupplägg mellan årskurserna
inom varje program
– utvärdera kursombudens roll och funktion
– arbeta för att informationen från och om specialiseringar ligger på en adekvat nivå
– driva frågan om att införa fler moment på engelska i kurserna i grundblocket
– utreda hur informationsspridning angående aktuella händelser i studiebevakningen går att förbättra

Verksamhetsplan: 2016
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Gemenskap & service
-sektionens styrelse skall under 2016
–
–
–
–
–
–
–

se över möjligheten för utskott att ta hjälp av varandra vid anordnandet av tackaktiviteter
sträva mot fler utskottsöverskridande evenemang och projekt
värna om styrelsens interna gemenskap genom att anordna aktiviteter utanför sektionsarbetet
utvärdera möjligheter för rekrytering av internationella studenter till sektionens verksamhet
vidareutveckla funktionärsposten fixare.
göra det enklare för medlemmar att engagera sig i event eller projekt utan att bli vald som funktionär
utvärdera sektionens styrdokument som berör likabehandling och göra dessa mer överskådliga eller
samlade
– skapa ett register över sektionens mer värdefulla inventarier samt uppdatera Regler för uthyrning
och utlåning med prislista

Näringsliv
-sektionens styrelse skall under 2016
– uppdatera prissättningen på företagsevent under året samt utvärdera vilka verksamheter som skall
subventioneras
– upprätta en god mentorskapsverksamhet
– arbeta efter den plan som har tagits fram om hur sektionens mentorverksamhet ska fungera och
utvärdera denna
– utvärdera framtagandet av nya ansvarsposter inom FNU
– starta upp case-verksamhet på sektionen
– skapa bättre kontakt med -sektionens alumner
– anordna evenemang vars syfte är att förbereda studenter inför arbetsmarknadsmässor, såsom
FARAD och ARKAD
– utveckla jobbportalen på websidan så att den även innehåller exjobb
– utöka arbetet för ett samarbete med större variation av företag, med syfte att alla utbildningar på
sektionen kan ta del av verksamheten

Budget 2016
Antagen VT16
Sammanställning
Kostnadsställe

Resultat år 2016 reviderat

Resultat år 2016

ADM1: Administration och Styrelse
CAF1: Hilbert Café
FNU1: F-sektionens näringslivsutskott

-41742
83109
49210

-45012
115909
37950

FAR1: FARAD
KUL1: Kulturministeriet

53850
-38900

52150
-39550

NOL1: Nollningen
PRY1: Prylmästeriet
BIL1: F-bilen

-30600
-13900
8241

-31720
-11300
-2384

SAN1: Sanningsministeriet
SEX1: Sexmästeriet
STU1: Studierådet
Resultat

-22360
550
-15620
31838

-22360
-17450
-14620
21613

ADM1: Administration och Styrelse
Kontonr.
Namn
3212 Bidrag
Medlemsintäkt från TLTH
Summa

Antal

Summa/st

År 2016 reviderat

År 2016

48000
48000

48000
48000

500
500

500
500

8250
8250

8250
8250

Summa intäkter

56750

56750

6570 Bankkostnader
Kortterminal
Transaktionskostnader
Deponeringar
Fasta bankkostnader
Summa

-720
-5000
-2000
-1900
-9620

-720
-5000
-2000
-1900
-9620

-9620

-9620

4151 Medaljkostnad
Inköp av medaljer
Summa

-5000
-5000

-5000
-5000

4180 Sektionsmöteskostnad
Tryck
Mat
Rekrytering, såsom SMURF
Summa

-3000
-3000
-2200
-8200

-3000
-3000
-2200
-8200

4210 Arrangemangskostnad
Likabehandlingsutskottet
Summa

-2000
-2000

-2000
-2000

0
-4550
-4550

-4420 ADM A
-3900 ADM B
-8320

-8000
-500
-1300
-9800

-8000
-500
-1300
-9800

-3500
-3000
-1200
-7700

-3500
-3000
-1200
-7700

3411 Kopieringsintäkt
Utskriftsintäkter SK
Summa
3412 Medaljintäkt
Försäljning av medaljer
Summa

Summa direkta kostnader

5480 Arbetskläder
Pikétröjor
Styrelsekavajer (endast tryck)
Summa
6070 Representation
Resa till SaFt
Present till sektion m. Jubileum
Subvention på TLTH-event (ej F)
Summa
6110 Kontorsmateriel
Allmänt material
Kopiator-toner-kasseter
Signaturstämplar
Summa

13 x
13 x

0 =
350 =

13 x

100 =

2 x
4 x

-1500 =
-300 =

6150 Tryckkostnader
Styrelsen disponibelt
Likabehandlingsutskottet
Summa

-200
-100
-300

6211 Telefonkostnad
Telefon på SK
Summa
6970 Tidskriftskostnad
Tidningar
Summa
7111 Styrelsen disponibelt
Projektkassa
För styrelsen att besluta om
Summa
7112 Kärnstyrelsen disponibelt

2 x

-500 =

-200 ADM C
-100
-300

-2500
-2500

-2500
-2500

-500
-500

-500
-500

-1000
-15000
-16000

-1000
-15000
-16000

För kärnstyrelsen att besluta om
Summa
7691 Mötesfika
Fika till längre möten
Summa
7692 Utskottstack
Medaljkommitén
Valberedning
Likabehandlingsutskottet
Styrelsen
Kassörsutskottet
Summa

-2000
-2000

-500
-500

-500
-500

-500
-600
-1000
-1500
-300
-3900

7693 Skifteskostnad
Styrelseskifte vinter
Styrelseskifte sommar
Funktionärsutbildningar
Funktionärsutbildning
Summa
7694 Funktionärstack (reglementerat)
Nollningssittningar
Revisorsfika
Kassörsfika
Summa

-2000
-2000

-500
-600
-500 ADM D
-1500
-300
-3400

-5000
-5000
-5000
-1500
-16500

-5000
-5000
-5000
-1500
-16500

6 x
2 x

450 =
200 =

-2700
-400
-200
-3300

-2700
-400
-200
-3300

10 x

612,2 =

-6122
-6122

-6122
-6122

Summa kostnader

-88872

-92142

Resultat

-41742

-45012

7910 Stipendiekostnad
Hilbert Älgs stipendium
Summa

CAF1: Hilbert Café
Kontonr. Namn
3010 Försäljning
Försäljning i caféet och beställningar
Summa

Antal

Summa/st

År 2016 reviderat

År 2016

750000
750000

750000
750000

3510 Pantintäkt
Pant från burkar
Summa

2000
2000

2000
2000

Summa intäkter

752000

752000

4313 Inköp bröd
Inköp bröd
Summa

-140000
-140000

-140000
-140000

4321 Inköp varor
Inköp varor
Summa

-480000
-480000

-445000 CAF A
-445000

-620000

-585000

Summa direkta kostnader
5060 Städning och renhållning
Städartiklar till sektionen
Summa
5420 Programvaror
Spotify
Summa

-1500
-1500

9 x

-99

5510 Reparation och underhåll
Reparation och underhåll
Summa
6150 Tryckkostnad
Menyer
Summa

-3000 CAF B
-3000

-891
-891

-891
-891

-5000
-5000

-5000
-5000

-200
-200

-100 CAF C
-100

6610 Inköp inventarier
Caféutrustning (inkl förkläden)
Summa

-5000
-5000

-5000
-5000

6950 Avgift till myndighet
Miljö- och hälsoinspektionen
Summa

-1900
-1900

-1900
-1900

7610 Utbildningsbidrag avsättning
Utbildningsbidrag lp1
Utbildningsbidrag lp2, lp3 & lp4
Summa

-7000
-18900
-25900

7692 Utskottstack
Cafefest
Resultat
7694 Funktionärstack (reglementerat)
Nollningssittningar
Cafestäd/kickoff
Summa
Summa övriga kostnader
Resultat

2 x
4 x

450 =
300 =

-7500 CAF D
-18900
-26400

-6400
-6400

-6400
-6400

-900
-1200
-2100

-900
-1500 CAF E
-2400

-48891

-51091

83109

115909

FNU1: F-sektionens näringslivsutskott
Kontonr.
Namn
3211 Intäkt från företag
Spons
Summa

Antal

Summa/st

År 2016 reviderat

År 2016

55000
55000

40000 FNU A
40000

15000
15000

15000
15000

Summa intäkter

70000

55000

4210 Arrangemangskostnad
Alumniverksamhet
Events
Summa

-3000
-12000
-15000

-3000
-7000 FNU B
-10000

-15000

-10000

3413 Uthyrning
Uthyrning av kårens ståbord
Summa

Summa direkta kostnader
5480 Arbetskläder
Arbetskläder
Summa

6 x

-340 =

6150 Tryckkostnad
Marknadsföring av events
Summa
7692 Utskottstack
Arbetsglädje
Summa

-2040
-2040

-3400 FNU C
-3400

-300
-300

-200 FNU D
-200

-3000
-3000

-3000
-3000

-450
-450

-450
-450

Summa kostnader

-5790

-7050

Resultat

49210

37950

7694 Funktionärstack (reglementerat)
Nollningssittningar
Summa

1 x

450 =

FAR1: FARAD
Kontonr. Namn
3211 Intäkt från företag
Intäkt från företag
Summa

Antal

Summa/st

År 2016 reviderat

År 2016

80000
80000

80000
80000

Summa intäkter

80000

80000

4210 Arrangemangskostnad
Events
Summa

-3000
-3000

-3000
-3000

4311 Inköp mat
Mat under eventet
Summa

-8000
-8000

-8000
-8000

0
0

0
0

-2000
-2000

-2000
-2000

-13000

-13000

5221 Hyra inventarier
Extra ståbord, infodisk etc.
Summa

-6000
-6000

-6000
-6000

5460 Förbrukningsmaterial
Tejp, namnbrickor etc.
Summa

-1000
-1000

-1000
-1000

5480 Arbetskläder
T-shirts
Summa

-3000
-3000

-3000
-3000

0
0

0
0

-1500
-1500
-3000

-1500
-1500
-3000

4321 Inköp varor
Golvmattor
Summa
4490 Övriga kostnader
Hemsida, transport, P-biljetter
Summa
Summa direkta kostnader

6150 Tryckkostnad
Tryckkostnader
Summa
7692 Utskottstack
Tacksittning
Arbetsglädje
Summa
7694 Funktionärstack (reglementerat)
Projektledare FARAD (nollegasque)
FARAD-sittning för FNU-ledamöter
Summa
Summa kostnader
Resultat

10 x

0 =

-150
0
-150

-350
-1500 FAR A
-1850

-13150

-14850

53850

52150

KUL1: Kulturministeriet
Kontonr. Namn
3010 Försäljning
Försäljning av attiraljer
Summa

Antal

Summa/st

År 2016 reviderat

År 2016

72000
72000

72000
72000

52500
52500

52500
52500

Summa intäkter

124500

124500

4210 Arrangemangskostnad
Kostnad för events
Event projekt
Summa

-52500
-2000
-54500

-52500
-2000
-54500

4321 Inköp varor
Tygmärken, F-prylar (tröjor, pins, strumpor m.m.)
Sångböcker
Summa

-18000
-2000
-20000

-18000
-2000
-20000

4331 Inköp overaller
Inköp overaller
Summa

-55000
-55000

-55000
-55000

-129500

-129500

4220 Sångarstridskostnad
Sångarstridskostnad
Summa

-2000
-2000

-2000
-2000

5222 Hyra lokal
Idrottshallar
Summa

-5000
-5000

-5000
-5000

3110 Biljetter
Försäljning av eventbiljetter
Summa

Summa direkta kostnader

5480 Arbetskläder
Subvention av frackbrodyr för Vice Kulturminister
Summa

1 x

350

6150 Tryckkostnader
Marknadsföring av events
Summa
6610 Inköp inventarier
Kuliga prylar (typ såpa och styltor)
Tandemcykel
Idrottsutrustning
Summa
7692 Utskottstack
Arbetsglädje
Funktionärsaktivitet
Summa
7694 Funktionärstack (reglementerat)
Nollningssittningar
KM bussresor, kostnadstak
Vice KM bussresor, kostnadstak
Summa

1 x

-450 =

-350
-350

0 KUL A
0

-600
-600

-600
-600

-2000
-1500
-2000
-5500

-2000
-1500
-2000
-5500

-8000
-10000
-18000

-8000
-10000
-18000

-450
-1000
-1000
-2450

-450
-2000 KUL B
-1000
-3450

Summa övriga kostnader

-33900

-34550

Resultat

-38900

-39550

NOL1: Nollningen
Styrelsen fastställer nollningens detaljbudget under året. Nollningen är budgeterade att gå back 25000 enl. nedan.
Kontonr. Namn
Antal Summa/st År 2016 reviderat
År 2016
7692 Utskottstack
Funktionärstack
-5000
-5000
Föstack
5 x
-400 =
-2000
-2400 NOL A
Summa
-7000
-7400
7694 Funktionärstack (reglementerat)
Nollningssittningar (6st fös)
Summa
8999 Redovisat resultat
Redovisat resultat
Summa
Resultat

5 x

-720 =

-3600
-3600

-4320 NOL B
-4320

-20000
-20000

-20000
-20000

-30600

-31720

PRY1: Prylmästeriet
Kontonr. Namn
3010 Försäljning
Försäljning av diverse
Summa

Antal

Summa/st

År 2016 reviderat

År 2016

2000
2000

2000
2000

3311 Flipperintäkt
Flipperintäkt
Summa

1500
1500

4000 PRY A
4000

3413 Uthyrning
Uthyrning (Zorbboll, boombox etc.)
Summa

2000
2000

2000
2000

3500

6000

-2000
-2000

-2000
-2000

-450
-450

-450
-450

5460 Förbrukningsmateriel
Byggmaterial, skruv, plugg, osv.
Summa

-1000
-1000

-1000
-1000

5480 Arbetskläder
Arbetskläder
Summa

-1200
-1200

-1200
-1200

5510 Reparation och underhåll
Projekt
Underhåll
Summa

-4000
-2000
-6000

-4000
-2000
-6000

Summa intäkter
4321 Inköp varor
Cykellampor, reflexer, slangar etc
Summa
5240 Domänkostnader
Domännamn tillhörande sektionen
Summa

3 x

150 =

6150 Tryckkostnad
Marknadsföring
Summa

-100
-100

0 PRY B
0

6610 Inköp inventarier
Verktyg
Summa

-4000
-4000

-4000
-4000

7692 Utskottstack
Arbetsglädje
Summa

-3000
-3000

-3000
-3000

-450
-1200
-1650

-450
-1200
-1650

Summa övriga kostnader

-17400

-17300

Resultat

-13900

-11300

7694 Funktionärstack (reglementerat)
Nollningssittningar
Bilförman 30 fria mil
Summa

1 x
30 x

450 =
40 =

BIL1: F-bilen
Kontonr. Namn
3312 Bilintäkt
Fakturerande av F-bil
Summa

År 2016 reviderat

År 2016

50000
50000

50000
50000

50000

50000

5510 Reparation och underhåll
Besiktning
Underhåll av bilen
Summa

-600
-10000
-10600

-600
-10000
-10600

5511 Drivmedel
Bensin
Summa

-20000
-20000

-30000 BIL A
-30000

5612 Skatt/försäkrning
Försäkring
Skatt
Summa

-6384
-3345
-9729

-7189 BIL B
-3165 BIL C
-10354

5619 Övriga bilkostnader
Parkeringstillstånd
Summa

-1430
-1430

-1430
-1430

-41759

-52384

8241

-2384

Summa intäkter

Summa övriga kostnader
Resultat

Antal

Summa/st

SAN1: Sanningsministeriet
Kontonr. Namn
4321 Inköp varor
Planschmaterial och fototillbehör
Summa

Antal

Summa/st

År 2016 reviderat

År 2016

-1500
-1500

-1500 SAN A
-1500

-1500

-1500

5420 Programvaror
Adobe Creative Cloud
Summa

-4350
-4350

-4350
-4350

5480 Arbetskläder
Arbetskläder
Summa

-1000
-1000

-1000
-1000

5510 Reparation och underhåll
Reparation och underhåll
Summa

-2000
-2000

-2000
-2000

-8000
-8000

-8000
-8000

-3000
-3000

-3000
-3000

-450
-2060
-2510

-450
-2060
-2510

Summa övriga kostnader

-20860

-20860

Resultat

-22360

-22360

Summa direkta kostnader

6150 Tryckkostnader
von Tänen
Summa

4 x

-2000 =

7692 Utskottstack
Arbetsglädje
Summa
7694 Funktionärstack (reglementerat)
Nollningssittningar
Fotograf sittningskostnad
Summa

1 x

-450 =

SEX1: Sexmästeriet
Kontonr. Namn
3010 Försäljning
Pubförsäljning
Summa

Antal

Summa/st

3413 Uthyrning
Uthyrning porslin, coola prylar (ex. grill och rökmaskiner)
Summa
3110 Biljetter
Sittningar
Summa
Summa intäkter
4311 Inköp mat
Inköp mat
Summa
4411 Inköp pubmat
Inköp pubmat
Summa

4412 Inköp pubdryck
Inköp pubdryck
Summa
4321 Inköp varor
Inköp varor
Summa

Summa direkta kostnader
5222 Hyra lokal
Hyra av TLTH:s lokaler
Summa

6610 Inköp inventarier
Köksutrustning
Hovnödväändigheter
Pubnödvändigheter (kapsylöppnare, droppkorkar, etc)
Summa
6891 Inhyrd vaktpersonal
Vakter vid gasquesittningar
Summa
6950 Avgift till myndighet

190000
190000

190000
190000

5000
5000

5000
5000

200000
200000

180000 SEX A
180000

395000

375000

-90000
-90000

-90000
-90000

6 x

-350 =

-10000 SEX B
-10000

-25000
-25000

-25000
-25000

-115000
-115000

-115000
-115000

-15000
-15000

4421 Inköp pubvaror
Inköp pubvaror
Summa

6150 Tryckkostnader
Marknadsföring av events
Summa

År 2016

-7000
-7000

4312 Inköp dryck
Inköp dryck
Summa

5480 Arbetskläder
Mästarkläder
Arbetarkläder
Summa

År 2016 reviderat

-10000 SEX C
-10000

-4000
-4000

-4000
-4000

-256000

-254000

-50000
-50000

-50000
-50000

-2100
-4000
-6100

-2100 SEX D
-4000
-6100

-200
-200

-200
-200

-3000
-2000
-500
-5500

-3000
-2000
-500
-5500

-15000
-15000

-15000
-15000

Alkoholtillstånd
Summa
7692 Utskottstack
Jobbarglädje
Utskottstack
Summa
7693 Skifteskostnad
Skiftesgasque
Summa
7694 Funktionärstack (reglementerat)
Sittningar tidigare mästare
Sångförmän
DJ[F]
Summa
Summa övriga kostnader
Resultat

18 x

1400

-25200
-25200

-25200
-25200

-6000
-8000
-14000

-14000 SEX E
-14000

-8000
-8000

-8000
-8000

-8680
-4950
-820
-14450

-8680
-4950
-820
-14450

-138450

-138450

550

-17450

STU1: Studierådet
Kontonr. Namn
3212 Bidrag
Fysicum (för pluggkvällar)
CEQ
Summa

Antal

Summa/st

Summa intäkter
4311 Inköp mat
Pluggkväll
Summa

4 x

2500 =

År 2016 reviderat

År 2016

9000
14000
23000

9000
14000
23000

23000

23000

-10000
-10000

-10000
-10000

4210 Arrangemangskostnad
Aktivitet med utbytesstudenter
Kostnad för projekt
Summa

-500
-8000
-8500

4321 Inköp varor
CEQ-pris
Summa

-2700
-2700

-2700
-2700

-21200

-23200

-1020
-400
-1420

-1020
-400
-1420

-1500
-1500

-1500
-1500

-200
-200

-200
-200

Summa direkta kostnader
5480 Arbetskläder
Pikétröjor
Studieråds-t-shirts
Summa

3 x
4 x

340 =
100 =

5510 Reparation och underhåll
Upprustning av medaljskjöld
Summa
6150 Tryckkostnader
Marknadsföring av events
Summa
7692 Utskottstack
Arbetsglädje
Kursombudstack
Summa
7694 Funktionärstack (reglementerat)
Nollningssittningar
Summa

-6000
-6000
-12000

4 x

450 =

-500
-10000 STU A
-10500

-3000 STU B
-6000
-9000

-1800
-1800

-1800
-1800

7910 Stipendiekostnad
Årets lärare (inkl gasque)
Summa

-500
-500

-500
-500

Summa övriga kostnader

-17420

-14420

Resultat

-15620

-14620

Från VT-mötet 2016
ADM A
ADM B
ADM C
ADM D
CAF A
CAF B
CAF C
CAF D
CAF E
FNU A
FNU B
FNU C
FNU D
FAR A
KUL A
KUL B
NOL A
NOL B
PRY A
PRY B
BIL A
BIL B
BIL C
SAN A
SEX A
SEX B
SEX C
SEX D
SEX E
STU A
STU B

Styrelsen vill begränsa antalet arbetsklädesplagg till ett per funktionär
Brodyr på kavajer från leverantören har blivit dyrare
Tryckkostaden delas in i två delar för styrelsen resp. Likabehandlingsutskottet
Likabehandlingsutskottet är fler medlemmar och behöver mer utrymme i tackbudget
Inköp av varor antas bli dyrare
Vi köper inte så mycket städartiklar per år
Caféet vill ha möjlighet att trycka mer
Budgeten var inte uppdaterad trots att en proposition på Vårterminsmötet 2015 om att ändra
utbildningsbidraget gick igenom
Korrigering av kvarstående räknefel
Vi tros kunna få högre företagsintäkter detta år
Högre intäkter innebär att vi vill utöka budgeten för att anordna företagsevents
Det är lite färre utskottsmedlemmar så samma budget för arbetskläder behövs ej
FNU vill kunna trycka mer
Det är oklart varför regl. funktionärstack om FARAD-sittningen fanns då det redan finns
budgeterat för tacksittning
Tillägg av arbetskläder för vice Kulturminister
De fria bussresekostnaden kan minskas
Det är i år fem fös istället för sex
Det är inte sex fös i år utan fem
Många trogna flipperspelare har avvikt från Mattehuset
Prylmästeriet vill trycka saker för att marknadsföra sina event
Mindre biluthyrning tror vi leder till än mindre bränslekostnader
Korrigering mot vad vi betalar i försäkring
Korrigering mot vad vi betalar i fordonsskatt
Inköp åt Sanningsministeriet behöver inte begränsas att bara beröra fotoväggen
Högre intäkter ska göras för att täcka för mer inköp varor
Inköp pubmat har varit ganska överbudgeterad
Sexet vill ha mer inköp av pynt och dyl. till hofet
Brodyr är även dyrare för mästarkläder. Sexmästaren får inte längre sin frack subventionerad
Budgeten för utskottstack önskades separeras i tackevent samt det som jobbare får under
event
Arrangemangskostnaden tros bli lägre än tidigare år
Då externa representanter också ska tackas vill tackbudgeten utökas

