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Handlingar

Styrelsemöte F04–HT21
I LC och i Zoom via https://lu-se.zoom.us/j/2318321217,
tisdagen 12/10 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

Sen punkt: Val av styrelsesuppleant

(Beslut)

§7

Meddelanden

(Information)

§8

Rapporter

(Information)

§9

Ändring av referens i Riktlinjer för sociala medier

(Beslut)

§ 10

Ökad budget för Sångarstriden (SåS)

(Beslut)

§ 11

Intern namnändring för Näringlivsutskottets och FARADs ledamöter

(Beslut)

§ 12

Sen punkt: Godkännande av ombud till Unga Forskares Riksstämma

(Beslut)

§ 13

Sen punkt: Godkännande av reparationskostnader utan kvitto

(Beslut)

§ 14

Beslutsuppföljning

(Beslut)

Taget
F03–HT21
F03–HT21

§ 15

Beslut
Styrelsen VT21s riktlinjer för
volontärer
Skriva projektledare FARAD som
firmatecknare

Ansvarig

Redovisning

Nils Thorin

F04–HT21

Nils Thorin

F04–HT21

Arbetsgruppsrapporter & redovisning

Tillsatt
F06–HT20
F05–VT21

Arbetsgrupp
Arbetsgrupp om ny spexarpost
Arbetsgrupp för bytarstudenter

(Beslut)
Sammankallande
Hanna Råhnängen
Neha Misra

Redovisning
F04–HT21
F04–HT21

§ 16

Övrigt

(Beslut)

§ 17

Nästa möte

(Beslut)

§ 18

O.F.M.A.

(Beslut)
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§6 Sen punkt: Val av styrelsesuppleant
Styrelseordförande Hannes Ryberg skickade in följande punkt:
Då styrelsen inte är fulltalig har densamma, enligt sektionens reglemente, möjlighet att välja sektionens
kassör till styrelsesuppleant. Se §9.11.3 i Reglemente för de relevanta reglerna.
Jag yrkar därför
att

välja in kassör Isabella Ljung i styrelsen som suppleant fram tills nästa ordinarie sektionsmöte.

§9 Ändring av referens i Riktlinjer för sociala medier
Styrelseledamot Nils Thorin skickade in följande punkt:
Det finns inte längre en Policy för bilder, utan den förintetgjordes och den relevanta texten flyttades istället till Riktlinjer för hantering av personuppgifter. Styrdokumentet Riktlinjer för sociala medier refererar
dock fortfarande till Policy för bilder.
Jag föreslår därför
att

i Riktlinjer för sociala medier under Riktlinjer ändra enligt följande:
Innan man publicerar något på sociala medier bör man tänka på om de bilder man
publicerar följer Policy för bilder Riktlinjer för hantering av personuppgifter.

§10 Ökad budget för Sångarstriden (SåS)
Kulturminister Otto Grafström skickade in följande punkt:
Det är många, runt 130 personer, som sökt till Sångarstriden i år. Vi vill därför ha mer pengar, då vi
önskar kunna engagera så många som möjligt och göra Sångarstriden till ett större projekt.
Vi önskar 1000 kr extra för tack eftersom tacket är räknat till 60 personer (50 kr per person * 60 personer
= 3000 kr) och vi räknar med att bli drygt 80 personer. (80 pers * 50 kr = 4000 kr)
Vi önskar även ta in fler att arbeta med dekor och kostym och satsa stort på fria delen, eftersom det är
där intresset är som störst. För att se till att alla vi tar in har något att arbeta med önskar vi mer pengar
till budgeten.
Vi önskar alltså:
• 1000 kr mer till tack
• 1000 kr mer till dekor
• 1000 kr mer till kostym
Om vi får 3000 kr till får vi dessutom ungefär lika mycket som -sektionen (Totalt 10 000 kr), något vi
anser är lämpligt då -sektionen brukar ligga i topp bland sektionerna när det kommer till hur många
som är engagerade i Sångarstriden.
Jag yrkar därför
att

öka budgeten för Sångarstriden med 3000 kr till en total budget på 10 000 kr.
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§11 Intern namnändring för Näringlivsutskottets och FARADs ledamöter
FNU-ledamot Erik Nilsson skickade in följande punkt:
Namnet para-magneter gör en tydlig men humoristisk koppling till termodynamiken. Notera vikten av
att ändring enbart sker internt, då det annars finns risk att det kan ses som oprofessionellt.
Jag yrkar därför
att

ledamöter inom näringslivsutskottet internt benämns para-magneter.

§12 Sen punkt: Godkännande av ombud till Unga Forskares Riksstämma
Styrelseledamot Nils Thorin skickade in följande punkt:
-sektionen är medlemsförening i Unga Forskare som har riksstämma (årsmöte) den 13-14 november.
Vi har rätt att skicka ombud med rösträtt, men för att detta ska vara giltigt måste styrelsen godkänna
ombuden.
Därmed yrkar jag
att

styrelsen godkänner mig, Nils Thorin, som ombud till Unga Forskares Riksstämma 2021.

§13 Sen punkt: Godkännande av reparationskostnader utan kvitto
Bilförman Erik Nilsson skickade in följande punkt:
-bilen har den senaste tiden behövt repareras pga. trasig baklucka. Detta har åtgärdats av den ytterst
driftiga bilförmannen genom att beställa reservdelar och byta själv. Ekonomiskt. Tyvärr så har hemsidan
som delarna beställts ifrån inte skickat vad kassören anser vara korrekta kvitton, varvid bilförmannen
nu ber styrelsen godkänna följande fakturasedlar (bilaga 1 och 2) som bekräftelse på betalning. Värt att
nämna är att delarna har anlänt och summorna dragits utan problem via bilförmannens sektionskort.
Jag yrkar därmed
att

styrelsen godkänner utläggen givna i bilaga 1 och 2.

I sektionstyrelsens namn,

Hannes Ryberg
Styrelseordförande
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