-sektionens styrelse
6 september 2018

Protokoll

Protokoll från styrelsemöte F01–HT18
Ledningscentralen, kl. 17.15 tisdagen den 4 september 2018

§1

O.F.M.Ö.
Styrelseledamot Alexandra Lengquist förklarade mötet öppnat.

§2

Närvaro
Alexandra Lengquist
Josefine Öder
Mattias Näsström
Elli Andersson
Vilgot Hilbom
Jakob Navrozidis
Linnéa Rosenbecker
Maria Gunnarsson

§3

Pontus Landgren
Simon Evsho
Otto Holmström
Emil Sandelin fr.o.m. §1,
t.o.m. §17
Tove Thunborg
Lea Christierson fr.o.m. §1,
t.o.m. §17

Axel Carlsson
Johan Larsson fr.o.m. §6,
t.o.m. §16
Carl Boklund fr.o.m. §6
Elinor Fagerberg
Adam Larson
Petter Karlow Herzog

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

§4

Val av justerare
Sektionsordförande Mattias Näsström valdes, jämte styrelseledamot Alexandra Lengquist, att
justera protokollet.

§5

Godkännande av dagordning
Styrelseledamot Alexandra Lengquist utfärdade dagordning samt handlingar, se bilaga till protokollet.
Mötet beslutade
att

§6

godkänna dagordningen som den, samt att justera punkterna därefter.

Meddelanden
Utbildningsminister emeritus Lea Christierson meddelade att hon har hittat en efterträdare till
posten utbildningsminister.
Styrelseledamot Alexandra Lengquist meddelade att det är möte i fullmäktige imorgon 5/9.
Cafémästare Axel Carlsson meddelade att det inte finns någon nyckelpiga på torsdagar.
Kårens sektionskontakter, Pontus och Simon, meddelade att det är möte i fullmäktge imorgon
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följt av det första styrelsemötet. På torsdag har LUS valdebatt. På söndag kommer det vara
valvaka tillsammans med Medicinska föreningen och Lunds naturvetarkår i Cornelius. I övrigt
är nollningen i full gång.
§7

Rapporter
Sektionsordförande Mattias Näsström meddelade att nämnden har sitt första möte imorgon.
Rullar på bra med nollningen. Diskuteras datum inför höstens kommande sektionsmöte.
Sektionsordförande Mattias Näsström rapporterde att kassör Hannes Jansson meddelat honom
att ekonomin för närvarande ligger på 30 000 plus. Detta är något under vad det brukar vara.
Dock har våren påverkats av både Karnevalen, som inneburit färre event från sektionens sida
och att caféet har inte gått lika bra. Historiskt sett brukar även hösten vara bäst ekonomiskt.

§8

Fyllnadsval av Utbildningsminister
Utbildningsminister emeritus Lea Chrisiterson föredrog punkt, se bilaga.
Styrelsen beslutade
att

§9

fyllnadsvälja Emil Sandelin till posten utbildningsminister.

Entledigande av Alumniansvarig
Styrelseledamot Alexandra Lengquist föredrog punkt, se bilaga.
Styrelsen beslutade
att

§ 10

entlediga Mathilda Larsson från posten alumniansvarig.

Entledigande av Sanningsspridare
Sanningsminister Otto Holmström föredrog punkt, se bilaga.
Styrelsen beslutade
att

§ 11

entlediga Alexandra Lengquist från posten sanningsspridare.

Entledigande av Styrelseordförande
Styrelseledamot Alexandra Lengquist föredrog punkt, se bilaga.
Styrelsen beslutade
att

entlediga Andreas Emilsson från posten styrelseordförande.

Stadfästande av detta beslut kommer att tas upp på höstens sektionsmöte.
§ 12

Godkännande av ersättande styrelsesuppleant
Styrelseledamot Alexandra Lengquist föredrog punkt, se bilaga.
Det förtydligades att det till sektionsmötet under hösten kommer att utlysas val av en till
styrelseledamot.
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Styrelsen beslutade
att
§ 13

tillförordna Jakob Navrozidis som styrelseledamot.

Fyllnadsval av Styrelseordförande
Styrelseledamot Alexandra Lengquist föredrog punkt, se bilaga.
Styrelsen beslutade
att

välja Alexandra Lengquist som styrelseordförande.

Stadfästande av detta beslut kommer att tas upp på höstens sektionsmöte.
§ 14

Ordförandebeslut angående utbetalning av pengar för kigus
Sektionsordförande Mattias Näsström föredrog punkt, se bilaga.
Styrelsen beslutade
att

§ 15

godkänna ordförandebeslutet.

Access för Bakisar
Cafémästare Axel Carlsson föredrog punkt, se bilaga.
Styrelseledamot Vilgot Hilbom ålades att ändra i regeldokumentet.
Styrelsen beslutade
att

§ 16

godkänna att i regeldokumentet lägga till access till containern för Bakisar.

Tack för Utbildningsminister
Styrelseledamot Alexandra Lengquist föredrog punkten.
Då ingen ny utbildningsminister valdes under vårens sektionsmötet har utbildningsminister emeritus Lea Christierson lagt ned extra arbete och bör få ett tack för detta.
Styrelsen beslutade
att

§ 17

som tack ge en gratis nollesittning till Lea Christierson.

Inköp av högtalare till KM
Sektionsordförande Mattias Näsström föredrog punkt.
Eftersom de gamla högtalare på sektionen inte fungerar så kom Kulturministeriet med förslaget
att köpa in nya högtalare.
Tove Thunborg hade skickat in två förslag till Näsström, en större för 4990 kr och en mindre för
2990 kr. Två stycken av den större önskades av Thunborg.
Näsström hade även mailat och frågat både - och -sektionen vilka de använder. De använder
sig av märket Soundboks som kostar 8598 kr, båda sektionerna var mycket nöjda med den.
Diskussion i frågan berörde hur det kommer gå att bära Soundboks högtalaren som väger cirka
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15 kg. Det framkom att det finns en ryggsäck att köpa till den, dock ej i lager för tillfället.
Det resonerades även att Soundboks högtalaren framgår som mer tålig än de två förslag Thunborg
lade fram. Samt att Soundboks kan vara ett bra substitut till den otympliga högtalaren på hjul.
Det förtydligades att denna högtalare är sektionens och om någon annan önskar använda den
ska betalning begäras. Detta pris ska prylmästare i samråd med styrelsen bestämma.
Sektionsordförande Mattias Näsström och kulturminister Adam Larsson erbjöd sig att köpa in
högtalaren.
Styrelsen beslutade
att
§ 18

avsätta 9500 kr för en ny högtalare med vagn från styrelsen disponibelt.

Övrigt
Ingen hade något övrigt.

§ 19

Nästa möte
Nästa möte sattes till tisdagen den 18 september kl. 17.15 i ledningscentralen.

§ 20

O.F.M.A.
Styrelseledamot Alexandra Lengquist förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Alexandra Lengquist
Styrelseledamot

Mattias Näsström
Justerare

Josefine Öder
Sekreterare

-teknologsektionen inom TLTH
2 september 2018

Handlingar

Styrelsemöte F01–HT18
Ledningscentralen, tisdagen 4/9 kl 17.15

Handlingar
§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

Entledigande av Alumniansvarig

(Beslut)

§9

Entledigande av Sanningsspridare

(Beslut)

§ 10

Entledigande av Styrelseordförande

(Beslut)

§ 11

Fyllnadsval av Utbildningsminister

(Beslut)

§ 12

Fyllnadsval av Styrelseordförande

(Beslut)

§ 13

Ordförandebeslut angående utbetalning av pengar för kigus

(Beslut)

§ 14

Tack för Utbildningsminister

(Beslut)

§ 15

Uppföljning av likabehandlingsplanen

(Diskussion)

§ 16

Arbetsgruppsrapporter & redovisning

(Beslut)

Tillsatt

Arbetsgrupp

Sammankallande

Redovisning

§ 17

Övrigt

(Beslut)

§ 18

Nästa möte

(Beslut)

§ 19

O.F.M.A.

(Beslut)
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§8 Entledigande av Alumniansvarig
Näringslivsansvarig Ingrid Torstensson skickade in följande:
Mathilda Larsson har suttit som alumniansvarig under VT18 men i slutet av denna termin så kände hon
av olika anledningar att hon inte har möjlighet att lägga så mycket tid på posten som hon hade velat på
grund av andra engagemang. Därför har vi efter diskussion kommit fram till att ett entledigande vore det
bästa alternativet. Därför föreslår jag för att Mathilda Larsson ska entledigas från posten Alumniansvarig.

§9 Entledigande av Sanningsspridare
Sanningsminister Otto Holmström skickade in följande:
Sanningsspridare Alexandra Lengquist önskar bli entledigad från sin post då hon tillträder som styrelseledamot. Ingen ska behöva känna sig tvingad till sitt engagemang och jag tycker därför att hon ska bli
entledigad.

§10 Entledigande av Styrelseorförande
Andreas Emilsson skickade in bilaga §2.

§11 Fyllnadsval av Utbildningsminister
Avgående Utbildningsminister Lea Christierson skickade in följande:
Posten som Utbildningsminister har nu länge varit vakantsatt och jag, Lea, har ända sedan Vårteminsmötet gjort mycket reklam för posten och utlyst den på facebook, på hemsidan och i form av högljudda
klagomål i Mattehusets korridorer. Nu äntligen har en eldsjäl dykt upp som är redo att ta sig an posten!
Han har inte varit sektionsaktiv innan men min bedömning är ändå att han har drivet som krävs för
att sätta sig in i hur sektionen fungerar och kunna styra Studierådet mot ljusare tider. Han visar ett
genuint intresse och är inte heller rädd att lägga ner den tid som krävs på sektionsarbetet för att kunna
göra ett utmärkt jobb. Jag föreslår därför att fyllnadsvälja Emil Sandelin till Utbildningsminister för
mandatperioden 2018/19.

§12 Fyllnadsval av Styrelseordförande
Styrelseledamot Alexandra Lengquist skickade in följande:
Eftersom Andreas Emilsson önskar att bli entledigad från posten Styrelseorförande på grund av personliga
skäl så föreslår att välja in Alexandra Lengquist.

§13 Ordförandebeslut angående utbetalning av pengar för kigus
Sektionsordförande Mattias Näsström skickade in bilaga §1.
I sektionstyrelsens namn,

Alexandra Lengquist
Styrelseledamot

Ordförandebeslut

Mattias Näsström
24 maj 2018

Utbetalning av pengar till funktionär
En funktionärer i kulturministeriet har varit ansvarig för att ta in intresseanmälan, köpa in och ansvara
för försäljningen av kigus. Hon köpte in alla kigus personligen, något som resulterade i en summa på 5
100 kr (34 · 150). Sedan så när de skulle sälja kigusarna så valde de att ta det via iZettle på grund av
misskommunikation och de hade lagt in ett val som var kigu för 150 kr. När de sedan skulle sälja så
glömde de att uppdatera programmet så den dök inte upp så de slog istället in fribelopp vilket gör att vi
inte kan se hur många som har sålts. Enligt deras dåvarande lagersaldo så ska de ha sålt 31 st. När man
tittar på izettlen så har det första dagen de sålde kommit in 18 betalningar på totalt 3150 kr och den
andra dagen de sålde kom det in 8 betalningar på totalt 1500 kr. Som ni märker motsvarar inte det 150
kr per betalning så min och kulturministerns teori är att vissa betalningar är för fler kigus. Den totala
summan som kommit in är 4650 (3150+1500) och det motsvarar då 31 sålda kigus à 150 kr.
Funktionären vill ha pengar tillbaka för det hon lagt ut och eftersom att det inte finns något bevis på att
pengar har kommit in till sektionen för det här så behöver det behandlas på ett styrelsemöte men eftersom
det inte är något möte förens september valde jag att ta ett ordförandebeslut så att funktionären kunde
få tillbaka sina pengar innan sommaren. För de resterande 3 kigusarna tog funktionären in de pengarna
via swish till sig själv.
Sammanfattningsvis, så har jag tagit ett ordförandebeslut den 24 maj 2018 på att betala ut 4650 kr till
Louise Karsten för de 31 st kigus som -sektionen tagit in pengar för och vill nu att styrelsen stadfäster
detta beslut.

Handling

Andreas Emilsson
F-sektionen inom TLTH

960319-5158

Jag önskar att bli entledigad som styrelseordförande 18/19 med omedelbar verkan, på grund av utmattning.
Jag yrkar därför:
att

Andreas Emilsson blir entledigad från posten styrelseordförande 18/19.

Med vänlig hälsning,
Andreas Emilsson

