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Handlingar

Styrelsemöte F01–VT19
Ledningscentralen, tisdagen 22/1 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

Regler för funktionärers access till sektionens lokaler

(Beslut)

§9

Pengar till halvtidssittning

(Beslut)

§ 10

Köp utan kvitto

(Beslut)

§ 11

Beslutsuppföljning Regler för uthyrning

(Beslut)

§ 12

Beslutsuppföljning Acesser

(Beslut)

§ 13

Arbetsgruppsrapporter & redovisning

(Beslut)

Tillsatt
F02–HT18
F06–HT18
F06–HT18

Arbetsgrupp
Arbetsgrupp om GDPR
Arbetsgrupp om Databas
Arbetsgrupp om sektionens lokaler

Sammankallande
Jakob Navrozidis
Emil Sandelin
Jakob Navrozidis

Redovisning
F02–VT19
F03–VT19
F02–VT19

§ 14

Övrigt

(Beslut)

§ 15

Nästa möte

(Beslut)

§ 16

O.F.M.A.

(Beslut)
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Handlingar
§8 Regler för funktionärers access till sektionens lokaler
Von-tänen redaktör Jessica Lastow skickade in följande:
I nuläget är det endast von Tänen-redaktören som har tillgång till LC och inte redaktionsmedlemmarna
i sig. Detta är problematiskt ty de behöver tillgång till datorerna (och annat material) i LC. Ett exempel
på detta är då en redaktionsmedlem behövde tillgång till skannern för en artikel och därmed behövde jag
cykla till MH bara för att släppa in denne.
Jag yrkar därför på: att i Regler for funktionarers access till sektionens lokaler” justera så att ”redaktionsmedlem i von Tänen” har tillgång till Ledningscentralen
Sektionsordförande Axel Carlsson skickade in följande: När jag skulle ge ut accesser till alla nya funktionärer insåg jag att vice sexmästare fortfarande fattas i det dokumentet, så det borde vi fixa. Dessutom
tycker jag att det hade varit rimligt att ge sektionsmötesordförande access till Ledningscentralen, om den
skulle behöva dokument därifrån, eller något liknande. Därför yrkar jag på:
att Lägga till vice sexmästare i Regler för funktionärers acccess till sektionens lokaler, och ge denna
samma reglementerade access som Sexmästaren, samt
att Lägga till sektionsmötesordförande i samma dokument, och ge denna access till LC

§9 Pengar till halvtidssittning
Styrelseledamot Hanna Axelsson skickade in Biaga 1.

§10 Köp utan kvitto
Styrelseledamot Vilgot Hillbom skickade in följande: Sexet har ett köp på 25 kr som är för en parkeringsbiljett. Kvitto finns inte för detta köpet och jag yrkar därför på att styrelsen godkänner detta köp uta
kvitto.

§11 Beslutsuppföljning Regler för uthyrning
Mattias Näsström ska redovisa beslutsuppföljningen.

§12 Beslutsuppföljning Accesser
Styrelseledamot Vilgot Hillbom ska redovisa beslutsuppföljningen.

I sektionstyrelsens namn,

Alexandra Lengquist
Styrelseordförande

Hanna Axelsson
Malin Wahlberg
17 januari 2019

Motion

Motion
angående pengar till halvtidssittning

Bakgrund
När man har kämpat sig igenom halva sin utbildning tycker vi att man har en anledning att fira, och vad
är då inte bättre än en sittning med alla andra 3:or som är lika sugna som du att fira detta! Vi har bokat
in en sittning på Tegnérs matsalar med trerätters middag och eftersläpp, men det hade varit trevligt att
kunna pynta lite eller ha någon underhållning under kvällen. Till detta behövs ytterligare pengar som
sektionen hade kunnat bidra med. I nuläget kommer alla pengar gå till själva sittningen och vi vill helst
inte ta mer betalt av de sittande.
Innan sommaren fick avgångsklassen avsatt 30kr per person för en examensgrillning och vi känner att
detta är ett liknande evenemang samt att ett liknande bidrag vore rimligt.
Vi tycker att det skulle vara hjälpfullt att få ett bidrag från sektionen för att göra kvällen lite mer speciell
samt att fler känner att de har råd att komma. Speciellt är det direkt medlemsnytta till de 100 personer
som vill komma. Vi tror att det skulle få många som i dagsläget kanske inte är så aktiva inom sektionen
att känna att de kan gynnas av sektionen.

Yrkande
Vi yrkar därför
att

att avsätta upp 3000 ur styrelsendisponibelt för att subventionera en halvtidssittning.

I alla som identifierar sig som halvvägs igenom sin utbildning eller liknandes tjänst,

Hanna Axelsson
Halvtidssittningsordnare

Malin Wahlberg
Halvtidssittningsordnare

