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Handlingar

Styrelsemöte F06–HT18
Ledningscentralen, tisdagen 27/11 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 redaktionsmedlem i vonTänen

(Beslut)

§9

Fyllnadsval av redaktionsmedlem i vonTänen

(Beslut)

§ 10

Äskning av pengar till minneskort

(Beslut)

§ 11

Var ska skåpet stå?

(Beslut)

§ 12

Pengar till att betala E-sektionens faktura

(Beslut)

§ 13

Arbetsgrupp om Databas

(Beslut)

§ 14

Arbetsgrupp om sektionens lokaler

(Beslut)

§ 15

Nomineringsgrupper

(Beslut)

§ 16

Personligt ärende

(Beslut)

§ 17

Arbetsgruppsrapporter & redovisning

(Beslut)

Tillsatt
F02–HT18

Arbetsgrupp
Arbetsgrupp om GDPR

Sammankallande
Jakob Navrozidis

Redovisning
F07–HT18

§ 18

Övrigt

(Beslut)

§ 19

Nästa möte

(Beslut)

§ 20

O.F.M.A.

(Beslut)
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Handlingar
§8 Entledigande av redaktionsmedlem i vonTänen
vonTänen redaktör Jessica Lastow skickade in följande:
Följande vill bli entledigade från posten ”redaktionsmedlem i von Tänen”
Axel Carlsson F16 (tror jag redan har skickat in punkt) Johan Larsson F16
Redaktionsmedlem i vonTänen Axel Carlsson skickade in följande förklaring:
När jag sökte till von Tänen var jag beredd på att inte hinna så mycket under höstterminen, i och med
min post som cafémästare, men hoppades hinnna mer på våren. Så blir ju nu inte fallet, eftersom jag blivit
vald till ordförande för sektionen, och även om jag så klart skulle tycka det vore kul att skriva artiklar till
tidningen, tycker jag inte att jag har rätt till de funktionärsförmåner som kommer med posten, eftersom
jag inte kommer kunna delta konsekvent i arbetet.

§9 Fyllnadsval av redaktionsmedlem i vonTänen
vonTänen redaktör Jessica Lastow skickade in följande:
Vi har letat efter personer som kompletterar den nuvarande gruppen väl och som är taggade på att bidra
med kreativt material till von Tänen. Det har hållits intervjuer och fyllnadsvalet har utlysts i Vecktorn
samt på hemsidan.
Vi vill därför nominera till ”redaktionsmedlem i von Tänen":
- Johannes Tagesson F18 - Kasper Malmborn n15
Jessica Lastow, von Tänen-redaktör Otto Holmström, Sanningsminister

§10 Äskning av pengar till minneskort
Sanningsminister Otto Holmström skickade in Bilaga 1.

§11 Var ska skåpet skå?
Styrelseledamot Hanna Axelsson skickade in:
Jag och Joaquin hade gärna velat ha en punkt på dagordningen där vi diskuterar möjlig placering och
ansvar för ett kylskåp.

§12 Pengar till att betala E-sektionens faktura
Sektionsordförande Mattias Näsström skickade in:
Jag yrkar på att vi avsätter upp till 500 kr ur styrelse disponibelt för inköp av present till E-sektionen
som betalning av fakturan.

§13 Arbetsgrupp om Databas
Styrelseordförande Alexandra Lengquist skickade in:
På sektionsmötet lyftes att sektionen villa att en arbetsgrupp för att utreda möjlighet att skapa en
gemensam databas skulle skapas. Därför yrkar jag på att vi skapar denna.
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§14 Arbetsgrupp om sektionens lokaler
Vice ordförande Jakod Navrozidis skickade in följande:
Vi är några stycken som skulle vilja utreda användningen av sektionens lokaler, eller mer specifikt Hilbertrummet och Alumnirummet. Några faktorer att ta hänsyn till är saker som pingisbordet, pianots
placering/existens samt en eventuell mindre öppning/dörr mellan Hilbertrummet och Alumnirummet.
Gruppen skulle också kunna utreda inköp av nya möbler till rummen, då de som finns i Hilbertrummet är väldigt slitna och många stolar har gått sönder i Alumnirummet, samt att många klagar på att
möblerna i Alumni är onödigt klumpiga.

§15 Nomineringsgrupper
Styrelseordförande Alexandra Lengquist skickade in bilaga 2.

§16 Personligt ärende
Känslig handling, information skickad till berörda parter.

I sektionstyrelsens namn,

Alexandra Lengquist
Styrelseordförande

Otto Holmström
Emelie Zhu
Alexander Edthofer
20 november 2018

Motion

Äskning för minneskort

Bakgrund
Sanningsministeriet behöver fler minneskort! I nuvarande läge äger vi två minnseskort, och dessa fylls
upp snabbt då många bilder tas på exempelvis sittningar. Minneskort på storleken 32GB håller ca
1000 bilder i det format vi tar de, och vi vill därför köpa tre av dessa för att dels kunna ta många
bilder, men också för att enkelt kunna låna ut en kamera till medlemmar. Vi föreslår detta alternativ: https://www.netonnet.se/art/dator/extern-lagring/minneskort/sandisk-sdhc-ultra-32gb-80mbs-uhsi-c/223296.8916/ då det är väldigt bra lagring för pengarna; tre av dessa skulle kosta 477 kr. Vi vill inte
ta dessa pengar ur sanningsministeriets budget då detta skulle få oss att gå över budget. Jag kan motivera
extra på mötet varför en så stor del av budget använts.

Yrkande
Jag yrkar därför
att

äska upp till 500 kr ur styrelsen disponibelt för inköp av minneskort till sektionens kameror.

I sanningsministeriets tjänst,

Otto Holmström
Sanningsminister 2018

Alexander Edthofer
Sektionsfotograf 2018

Emelie Zhu
Sektionsfotograf 2018

-sektionen inom TLTH
23 november 2018

Nomineringsgrupper

Nomineringsgrupper

Världsmästare
• Emil Sandelin
• Alice Jansson
• Johanna Panzar
• (En från valberedningen)

DJ[F]
• Theresia Jansson Palmer
• Oskar Keding
• Anna Svensson
• Henrik Bergström

Sångförman
• Theresia Jansson Palmer
• Anna Svensson
• Edwin Ekberg
• Lukas Broström

Sångastridsförman
• Stina Olsson
• Adam Larsson
• Isabella Ljung
• (En från valberedningen)
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Trumpetare
• Stina Olsson
• Adam Larsson
• Lukas Broström
• (En från valberedningen)

F• Stina Olsson
• Adam Larsson
• (En från valberedningen)

Persevant
• Teodor Bucht
• Peter Hallstadius
• Karin Odin
• Arvid Åkerblom

Arkivarie
• Maja Svensson
• Otto Holmström
• Vilgot Hilbom
• Anna Svensson

Fanbärare
• Stina Olsson
• Adam Larsson
• Melinda Rydberg
• (En från valberedningen)

Alumniansvarig
• Nik Johansson
• Ingrid Torstensson
• Alexia Han
• Johanna Hjalte
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Sanningsspridare
• Maja Svensson
• Otto Holmström
• Alexandra Sjösten

Atleter
• Stina Olsson
• Adam Larsson
• Staffan Alexanderson
• Mika Persson

Ledamot i FNU
• Nik Johansson
• Ingrid Torstensson
• Alexia Han

Matris
• Theresia Jansson Palmer
• Oskar Keding
• Emma Fallenius
• Anton Samuelsson
• Jakob Gustafsson
• Tilda Glas

Pubjobbare
• Theresia Jansson Palmer
• Oskar Keding
• Axl Roos
• Andreas Timurtas
• Karl Eriksson
• Tobias Gunneberg
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Server
• Theresia Jansson Palmer
• Oskar Keding
• Fredrik Dunge
• Alex Edthofer
• Joar Karlgren Gustavsson
• Rebecca Svensson

Spindelman
• Fredrik Lastow
• Magnus Svensson
• Tony Liu

Sektionsfotograf
• Maja Svensson
• Otto Holmström
• Alexandra Sjösten

Reiseleiter
• Stina Olsson
• Adam Larsson
• Melinda Rydberg
• Oskar Andersson
• Erik Ivarsson

Studierådsledamot
• Emil Sandelin
• Sara Marsh

Ledamot i likabehandlingsutskottet
• Seamus Doyle
• Ellinor Fagerberg
• Robin Bernståhle
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Cofös
• Joar Karlgren Gustavsson
• Oskar Andersson
• Erik Ivarsson
• Johanna Hjalte
• Karin Odin

Tandemgeneral
• Stina Olsson
• Adam Larsson
• Joakim Arpe
• (En från valberedningen)

Her-Tech-Future-ansvarig
• Emil Sandelin
• Alice Jansson
• (En från valberedningen)

Bakis
• Kåre von Geijer
• Axel Carlsson
• Melinda Rydberg
• Sara Johannesson

Sektionsmötesordförande
• Jakob Navrozidis
• Otto Holmström
• Petter Karlow Herzog
• Anna Svensson
I sektionstyrelsens namn,

Alexandra Lengquist
Styrelseordförande
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