-sektionen inom TLTH
3 februari 2019

Handlingar

Styrelsemöte F02–VT19
Ledningscentralen, tisdagen 5/2 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

Reparation av kyl

(Beslut)

§9

Inköp av Soundboks-bäranordning

(Beslut)

§ 10

Fyllnadsval av HTF-ansvarig

(Beslut)

§ 11

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

§ 12

Övrigt

(Beslut)

§ 13

Nästa möte

(Beslut)

§ 14

O.F.M.A.

(Beslut)
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Handlingar
§8 Reparation av kyl
Styrelseordförande Axel Carlsson skickade in bilaga 1.

§9 Inköp av Soundboks-bäranordning
Styrelseordförade Alexandra Lengquist skickade in följande:
Under hösten beslutades det att köpa in en soundbloks högtalare men då var bäranordningarna tillfälligt
slut. Nu är de tillbaka i lager och därför kan vi nu beställa bäranordningen också. Se bilaga 2.
Jag yrkar därför på
att avsätta 1200 kr ur Styrelsen disponibelt för att köpa in bäranordningen.

§10 Fyllnadsval av HTF-ansvarig
Styrelseledamot Hanna Axelsson skickade in följande:
Utbildningsminister Emil Sandelin utlyste förra veckan nyval för HTF-ansvarig och fick två sökande. I
fredags hölls intervjuer och nomineringsgrupper valde att nominera Love Ivarson till posten.

I sektionstyrelsens namn,

Alexandra Lengquist
Styrelseordförande

Axel Carlsson
31 januari 2019

Motion

Motion
angående reparation av cafékylen

Bakgrund
I början av läsperiod 1 upptäckte jag och cafémästare Kåre att Cafékylen bara höll 12 ◦ C, alltså verkade
det som att kylpumpen tappat köldmedium. Så, vi kontaktade en hantverkarfirma som var här och fyllde
på köldmedium, till en total kostnad av 4491 kr (inkl. moms); en del av kostnaden bestod av felsökning.
Hantverkaren som var här upptäckte också några andra fel i aggregatet, som dock skulle kosta närmare
15000 att åtgärda. Eftersom vi blivit lovade att få nya, riktiga, industirkylar av Akademiska hus under
2019 ville vi avvakta med att göra de reparationerna, om det ändå är bortkastade pengar, så vi chansar
på att kylen håller bra temperatur tills vi fått de nya; det borde finnas pengar för det budgeterat för
2019, så vi måste bara se till att få dem också.
Eftersom kostnaden för reparationen praktiskt taget skulle äta upp caféets budgetpost för reparation,
och åtgärden inte är särskilt rutinmässig skulle vi därför vilja ta det från reparationsfonden.

Yrkande
Jag yrkar därför
att

ta upp till 4500 kr ur Fonden för reparation och underhåll för påfyllnad av köldmedium i
Cafékylen

I termodynamikens, och

Axel Carlsson
Sektionsordförande

-sektionens, tjänst,

Kåre von Geijer
Cafémästare
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