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Handlingar

Styrelsemöte F04–HT19
Ledningscentralen, tisdagen 15/10 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

Faktura angående högtalare som gick sönder under Pepping

(Information)

§9

Science Village Scandinavia (SVS)

(Information)

§ 10

Projektplan för INASCON

(Beslut)

§ 11

Fyllnadsval av Redaktionsmedlem von Tänen

(Beslut)

§ 12

Access till Caféförrådet för von Tänen-redaktör

(Beslut)

§ 13

Entledigande av Nyckelpiga

(Beslut)

§ 14

Entledigande av Ledamot i Likabehandlingsutskottet

(Beslut)

§ 15

Fyllnadsval av Projektgruppsledamöter FARAD

(Beslut)

§ 16

Access Projektledare FARAD

(Beslut)

§ 17

Godkännande av kortköp utan kvitto

(Beslut)

§ 18

Budgetavsteg för Kulturministeriet

(Beslut)

§ 19

Ordförandebeslut angående utlägg

(Beslut)

§ 20

Förvaring för FREJA

(Beslut)

§ 21

Arbetsgruppsrapporter & redovisning

(Beslut)

Tillsatt
F06–HT18

Arbetsgrupp
Arbetsgrupp om sektionens lokaler

Sammankallande
Axel Carlsson

Redovisning
F06–HT19

§ 22

Övrigt

(Beslut)

§ 23

Nästa möte

(Beslut)

§ 24

O.F.M.A.

(Beslut)
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Handlingar
§10 Projektplan för INASCON
Linnéa Jönsson från team INASCON skickade in bilaga 1.

§11 Fyllnadsval av Redaktionsmedlem von Tänen
Sanningsminister Maja Svensson skickade in följande:
Vi har glädjen att nominera följande till posten redaktionsmedlem von Tänen:
Johan Karlsson F-19
Oscar Marklund Pi-19
Gustav Warnström F-17
Arvid Malmqvist F-17
Alfred Myrne Pi-19
Nomineringsgruppen bestod av Maja Svensson Sanningsminister, Ida Levison von Tänen-redaktör och
Johan Fant redaktionsmedlem von Tänen.

§12 Access till Caféförrådet för von Tänen-redaktör
Sanningsminsiter Maja Svensson skickade in följande:
Von Tänen-redaktionen har skrivarstugor en kväll i veckan då de brukar avnjuta en härlig mötesfika som
sektionen så vänligt unnar alla som har ett möte. I dagsläget förlitar sig dock von Tänens medlemmar
på att det finns någon närvarande i Mattehuset med access till Caféförrådet som kan öppna åt dem
så att de kan få tillgång till dessa läckerheter. För att underlätta för alla inblandade anser jag att von
Tänen-redaktören bör ha access till Caféförrådet så att denne slipper förlita sig på andra med access samt
slippa eventuellt störa någon annan i dennes viktiga arbete när mötesfika ska hämtas.
Jag yrkar därför på att ändra i Regler för funktionärers access till sektionens lokaler under von Tänenredaktör och ge denne access till Caféförrådet.

§13 Entledigande av Nyckelpiga
Cafémästare Melinda Rydberg skickade in följande:
Jessica Lastow har dragit på sig en hejdundrande lunginflammation och vill bli entledigad från nyckelpigeposten.
Jag yrkar därför på att entlediga Jessica Lastow från posten Nyckelpiga.

§14 Entledigande av Ledamot i Likabehandlingsutskottet
Likabehandlingsordförande Seamus Doyle skickade in följande:
Love Ivarsson känner att hon inte längre har tid eller ork att fortsätta vara med i Likabehandlingsutskottet
och hon vill bli entledigad.
Jag yrkar därför på att entlediga Love Ivarsson från posten Ledamot i Likabehandlingsutskottet.

§15 Fyllnadsval av Projektgruppsledamöter FARAD
Projektledare FARAD Ellen Ek skickade in följande:

Handlingar: F04–HT19

Sida 3 av 4

Jag yrkar på att fyllnadsvälja följande till Projektgruppsledamöter FARAD: Gustav Nirvin
Harald Huber
Filip Vukic
Amanda Wahlberg
Carl Örnberg

§16 Access Projektledare FARAD
Projektledare FARAD Ellen Ek skickade in följande:
Då jag behöver komma åt en hel del lokaler på sektionen känner jag att jag behöver mer access.
Jag yrkar på att jag ska få samma access som Näringslivsansvarig.

§17 Godkännande av kortköp utan kvitto
Sexmästare Theresia Jansson Palmer skickade in följande:
Det är ett kvitto från Willys till nationaldag fetsmen som har försvunnit på 84,10 kr vi vet inte vilket av
korten som det är inhandlat ifrån så det är lite svårt att gå dit och fråga om kvittot.
Jag yrkar på att godkänna kortköp utan kvitto.

§18 Budgetavsteg för Kulturministeriet
Under vår och höst har atleternas veckovisa aktiviteter gått bra, men nu har tyvärr pengarna för lokalhyra
tagit slut. Vi skulle därmed önska ett budgetavsteg på 5000kr, vilket tar oss till samma budget som
förra årets idrottsverksamhet, för att kunna fortsätta hålla i volleybollträningar varje vecka. På dessa
volleybollträningar har det i år varit ca 10 pers, och i våras hade de upp till 30 där. Med 5000kr kan vi
inte bara täcka lokalhyra för resten av året, utan vi har också lite till godo för oväntade ändringar. Detta
har jag pratat med Carl om, och han höll med om att siffrorna var rimliga.
Det köptes även in lagtröjor i våras på idrottsverksamhetens budget, som är ämnade att stanna i sektionen
för framtida verksamhet. Tanken var tydligen att det skulle sökas budgetavsteg för det, men det gjordes
aldrig i vår, så vi gör det nu istället. Tröjorna köptes in för 3410 kr, och där fanns 400kr budgeterat. Mitt
förslag är då att vi gör ett budgetavsteg på 3010kr för detta.
Båda dessa avsteg har jag pratat med Carl om, och han höll med om att siffrorna var rimliga.
Jag yrkar därför: att göra ett budgetavsteg på 5000 kr för lokalhyra. att göra ett budgetavsteg på 3010
kr för lagtröjor.

§19 Ordförandebeslut angående utlägg
Sektionsordförande Axel Carlsson skickade in bilaga 2.

§20 Förvaring för FREJA
Styrelsen för FREJA skickade in följande:
Vi har diskuterat med sektionsordförande Axel Carlsson om möjligheten för FREJA att utnyttja de
oanvända hyllorna i SK för förvaring av viktiga dokument och övrigt. Vi yrkar därför på att vi ska få
förvara dokument och övrigt i SK och att ordförande och vice ordförande ska få access till SK.
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I sektionstyrelsens namn,

Rebecca Svensson
Styrelseordförande
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Projektplan

Projektplan
för projekt på -sektionen
Vad roligt att Du är nyfiken på projekt på -sektionen! Anledningar till att man vill göra projekt kan t.ex.
vara att man vill göra en sittning, bygga något speciellt, anordna en klädbytardag eller vad som helst.
Om du har en kul grej du vill genomföra kan du genom att starta projekt ta del av -sektionens resurser.
Det kan vara i form av en växelkassa, möbler, verktyg, tallrikar eller något annat. Det ställs vissa krav på
ett projekt. Dessa och lite andra detaljer kring projekt går att hitta i reglementet under §1.10 Projekt.
Om du har frågor kan du alltid kontakta vice ordförande, t.ex. på viceordf@fsektionen.se.
Om utrymmet på detta dokument ej räcker till, bifoga ett annat dokument där utrymmet räcker till.
INASCON 2020
Namn/benämning på projekt:
Jag som söker projektet heter:

Linnéa Jönsson

Mitt telefonnummer och mailadress:

0725357762 & linnea.jonsson27@gmail.com
Beskrivning av projektet:
Vi är ett gäng studenter, främst från F-sektionen, som ska arrangera en konferens som heter INASCON,
denna kommer att hållas i Lund den 11-14 augusti år 2020. Konferensen kommer att handla om
nanovetenskap och innehålla bland annat föreläsningar, studiebesök på MAX IV, Workshops, postersession,
PhD-presentationer, restaurangbesök, sittningar, eftersläpp, grillkväll och massa trevligt sällskap från
Europa, Kina och USA. Konferensen arrangeras helt av studenter och för studenter. Vi samarbetar både
med NanoLund, LTH och Lunds Kommun. Detta kommer med andra ord att bli årets händelse!!

Det här behöver projektet från -sektionen:
Vi skulle väldigt gärna vilja samarbeta med F-sektionen, exempelvis genom att nå ut med information till
intresserade studenter, låna lokaler, kanske någon pryl eller något verktyg och inte minst ta del av de
kunskaper och erfarenheter som sektionen sitter inne med! :-)
För att kunna nå ut till sektionens medlemmar på ett effektivt sätt, med andra ord hitta samt behålla
studenter som skulle vilja vara med i projektet INASCON, hade ett bidrag från sektionen hjälpt väldigt
mycket.
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Om projektet innebär att hålla koll på någon slags budget, skriv gärna det här under.

Utgifter
Posters
Flyers
Promotionfika
Roll-up
Summa

Enhetspris
20
2
100
1000

Antal
100
200
6
2

Kostnad
2000
400
600
2000
5000

Eventuella övriga deltagare i projektet:
Detta är ej obligatoriskt men kan vara bra för vice ordförande att veta. Antalet linjer nedan är varken
min eller max antal deltagare.
Vi kommer att vara många deltagare, men just nu är vi runt 10 stycken som arbetar med INASCON! I styrelsen sitter:

Linnéa Jönsson
Shan Anjum

Linnea Lindh
Carolina Rudervall

Härmed intygar jag som projektansvarig att projektet kommer genomföras i god
sektionens stadgar, reglemente, policys och regler.

-anda samt följa

-

Underskrift, ort och datum

Härmed intygar jag som vice ordförande på
rig och godkänt projektet.

Underskrift, ort och datum

-sektionen att jag har fört en dialog med projektansva-

Axel Carlsson
12 oktober 2019

Ordförandebeslut

Ordförandebeslut
angående för stora utlägg

Under nollningen har vi många sittningar, inför vilka det ofta handlas in för stora summor. Enligt Policy
för ekonomisk hantering ska inte funktionärer lägga ut mer än 1000 kr per dag utan godkännande från
sektionsordförande eller kassör. Min tolkning är att den sista meningen i andra stycket under rubriken
Utlägg för sektionens räkning gäller båda styckena, d v s ordförande eller kassör kan bevilja större utlägg
om det skulle vara nödvändigt.
I idealfallet ska det alltid finnas en ansvarig funktionär med ett av sektionens betalkort nära till hands
för så stora inköp, men två gånger under nollningen och inför Stortorgsmiddagen har det blivit missar i
kommunikationen, och på grund av stress har det gjorts privata utlägg över den policyreglerande gränsen
utan att jag eller kassör Carl har tillfrågats. Vi båda menar dock att det är ok, men att vi så klart ska
försöka förbättra utbildning och information i framtiden, särskilt inför nollningen, så att det inte händer
igen.
På grund av detta har jag fattat ett ordförandebeslut att godkänna utläggen för SÄPO- och Late nightsittningarna samt för Stortorgsmiddagen i efterhand i stället, och alltså frångå Policy för ekonomisk
hantering.
Jag yrkar därför på
att

I

styrelsen stadfäster detta beslut.

-sektionens tjänst,

Axel Carlsson
Sektionsordförande 2019
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