-sektionens styrelse
21 oktober 2021

Protokoll

Protokoll från styrelsemöte F04–HT21
LC och via Zoom, kl. 17.15 tisdagen den 12:e oktober 2021

§1

O.F.M.Ö.
Styrelseordförande Hannes Ryberg förklarade mötet öppnat 17:15.

§2

Närvaro
Hannes Ryberg
Erik af Klinteberg
Saga Westerberg t.o.m. §12
Ludwig Linder
Nils Thorin

§3

Daniel Nesic Suppleant
Isabella Ljung Suppleant
Filip Vannfält Kårkontakt
t.o.m. §7
Teodor Bucht t.o.m. §10

Joel Wulff
Erik Nilsson
Johan Furuhjelm

Adjungeringar
Alla som stod med på participants-listan i Zoom samt som inte var ständigt adjungerade eller
styrelseledamöter adjungerades.

§4

Val av justerare
Vice ordförande Saga Westerberg utsågs att, jämte styrelseordförande Hannes Ryberg, justera
protokollet.

Mötet återkom till punkten efter §12 Sen punkt: Godkännande av ombud till Unga Forskares
Riksstämma då Westerberg behövde lämna mötet.
Istället för Westerberg utsågs styrelsesuppleant Daniel Nesic att, jämte Hannes Ryberg, justera
protokollet.
Mötet återgick till nästa punkt på dagordningen, §13 Sen punkt: Godkännande av reparationskostnader utan kvitto.

§5

Godkännande av dagordning
Styrelseordförande Hannes Ryberg upplyste mötet att det tillkommit några sena punkter på
dagordningen och att två av dessa kommit med på en justerad dagordning som skickats ut via
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mejl. Dessutom hade ytterligare en punkt, §13 Sen punkt: Godkännande av reparationskostnader
utan kvitto tillkommit, vilket uppdaterats på hemsidan.
Styrelsen beslutade
att
§6

godkänna dagordningen på hemsidan med tre sena punkter.

Sen punkt: Val av styrelsesuppleant
Styrelseordförande Hannes Ryberg föredrog motionen enligt handlingarna.
Styrelsen beslutade
att

§7

bifalla motionen i sin helhet.

Meddelanden
Kårkontakt Filip Vannfält summerade följande meddelande muntligt.
Vill du vara med och driva de största besluten på Teknologkåren och förbättra alla
sektioner? Ställ upp i Fullmäktigevalet! Fram till den 5/11 kan du själv kandidera
eller nominera någon annan att representera sin sektion i Teknologkårens fullmäktige.
Gå in på fmval.tlth.se för att söka!
Sugen på ett sabbatsår? Sök en heltidarpost som Aktivitetssamordnare, Informationsansvarig och projektledare för ARKAD! Inte pluggtrött nog? Sök till Talman, Nollegeneral, Nolleamiral eller någon annan post på HöstFM! Nominerings- och kandideringsperioden är öppen fram till den 21/10! Vill ni själva kandidera eller känner
någon annan som är intresserad? Gå in på tlth.se/val/hostfm!

§8

Rapporter
Ingen hade något att rapportera.

§9

Ändring av referens i Riktlinjer för sociala medier
Styrelseledamot Nils Thorin föredrog motionen enligt handlingarna.
Sektionsordförande Ludwig Linder sa att det såg bra ut och att det är rimligt då allt under
gamla Policy för bilder flyttats över till just Riktlinjer för hantering av personuppgifter.
Styrelsen beslutade

§ 10

att

bifalla motionen i sin helhet.

att

sätta Nils Thorin som ansvarig för beslutsuppföljningen och att sätta denna till F05–
HT21.

Ökad budget för Sångarstriden (SåS)
Sångarstridsförmän Erik Nilsson och Johan Furuhjelm föredrog motionen i sin helhet.
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Mötet diskuterade hur Sångarstridens budget är uppbyggd. Det ansågs rimligt att man borde
spendera mera på Sångarstriden.
Sektionsordförande Ludwig Linder skickade in följande yrkande.
att

bevilja ett budgetavsteg på 3000 kr för KUL3.

Styrelsen beslutade
att
§ 11

bifalla Linders yrkande

Intern namnändring för Näringlivsutskottets och FARADs ledamöter
FNU-ledamot Erik Nilsson föredrog motionen enligt handlingarna.
Sekreterare Erik af Klinteberg frågade om vad som menades med ”internt”. Nilsson förklarar att
han avsåg allmänt vardagligt språkbruk bland medlemmarna men att man inte borde signera
mejl med namnet.
Mötet ansåg att det föreslagna namnet var roligt men diskuterade huruvida det var lämpligt att
styrelsen tog ett beslut i frågan. Om namnet skulle vara inofficiellt, som ett smeknamn på posten,
krävs knappast ett styrelsebeslut. Om man vill göra ändringen mer officiell bör sektionsmötet
vara involverat. Dels för att höra fler personers åsikter och dels eftersom endast sektionsmötet
kan ändra i styrdokument såsom Reglementet där majoriteten av posters namn definieras.
Nilsson drog tillbaka sitt yrkande.
Styrelsen beslutade
att

§ 12

lämna punkten obehandlad.

Sen punkt: Godkännande av ombud till Unga Forskares Riksstämma
Styrelseledamot Nils Thorin föredrog motionen i sin helhet.
Thorin drog tillbaka sitt yrkande och inkom med ett nytt yrkande.
att

styrelsen godkänner Nils Thorin, Erik Nilsson, Johan Furuhjelm, Oliver Larsson, och Emil Manelius som ombud till Unga Forskares Riksstämma 2021.

Styrelsesuppleant Daniel Nesic frågade om -sektionen har någon motsvarighet till Teknologkårens FFUP (Forsknings- och Forskarutbildningspolitiska Programmet) eller SOUP (Studiesocialaoch Utbildningspolitiska Programmet), alltså åsiktsdokument som stipulerar vad sektionen tycker i olika frågor. Det konstaterades att så inte är fallet, men att sektionen är en del av Kåren
och därmed gäller dessa dokument för oss med.
Sektionsordförande Ludwig Linder ifrågasatte lämpligheten med att -sektionen skickade medlemmar som inte sitter på poster som ger insikt i sektionens strategiska verksamhet. Mötet
diskuterade detta.
Revisor Joel Wulff frågade om sektionen får en röst per representant som åker, eller om representanterna ska avge en röst från vår förening. Thorin berättade att det var en röst per ombud
som sektionen skickar.
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Styrelsen beslutade
att

bifalla Thorins yrkande.

Linder reserverade sig mot styrelsens beslut. Skriftlig motivering till reservationen finnes som
bilaga till protokollet.
Styrelsen beslutade även
att

Nils Thorin ska ansvara för att styrelsen tar del av årsstämmans handlingar och att
dessa ska diskuteras av styrelsen innan årsstämman.

Mötet beslutade att lyfta punkt §4 Val av justerare igen då Saga Westerberg behövde lämna
mötet. Efter det gick mötet vidare till §13 Sen punkt: Godkännande av reparationskostnader
utan kvitto.

§ 13

Sen punkt: Godkännande av reparationskostnader utan kvitto
Erik Nilsson föredrog motionen.
Mötet diskuterade vad ett godkännande av utlägg utan kvitto innebär.
Revisor Joel Wulff svarade på tillfrågan att det kunde anses rimligt att godkänna utlägget.
Styrelsen beslutade
att

§ 14

bifalla motionen i sin helhet.

Besultuppföljning
Taget
F03-HT21
F03-HT21

Beslut
Styrelsen VT21s riktlinjer för
volontärer
Skriva projektledare FARAD
som firmatecknare

Ansvarig

Redovisning

Nils Thorin

F04–HT21

Nils Thorin

F04–HT21

Styrelsen VT21s riktlinjer för volontärer
Styrelseledamot Nils Thorin informerade att detta var gjort.
Styrelsen beslutade
att

godkänna beslutsuppföljning och lägga densamma till handlingarna.

Skriva projektledare FARAD som firmatecknare
Styrelseledamot Nils Thorin informerade att detta var gjort.
Styrelsen beslutade
att

godkänna beslutsuppföljning och lägga densamma till handlingarna.
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Arbetsgruppsrapporter och redovisning
Tillsatt
F06-HT20
F05-VT21

Arbetsgrupp
Arbetsgrupp om ny spexarpost
Arbetsgrupp för bytarstudenter

Sammankallande
Hanna Råhnängen
Neha Misra

Redovisning
F04–HT21
F04–HT21

Arbetsgrupp om ny spexarpost
Sekreterare Erik af Klinteberg informerade att man på grund av begränsat med tid hos arbetsgruppen att arbeta vidare med punkten och på grund av svårigheter att hitta någon som vill
ta över arbetsgruppen så önskar man nu att lägga ner arbetsgruppen. af Klinteberg har tagit
emot material från arbetsgruppen som kommer att arkiveras i ledningsdriven om intresse för att
starta upp gruppen igen skulle uppstå.
Styrelsen beslutade
godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna.

att

Sektionsordförande Ludwig Linder yrkade på
att

upplösa arbetsgruppen.

Styrelsen beslutade
att

bifalla Linders yrkande.

Arbetsgruppför bytarstudenter
Styrelseledamot Nils Thorin informerade att arbetsgruppen just nu genomför förarbete inför
motionsskrivandet.
Styrelsen beslutade
att
§ 16

sätta nytt redovisningsdatum till F07–HT21.

Övrigt
Inga övriga frågor lyftes.

§ 17

Nästa möte
Nästa möte sattes till tisdagen den 9:e november 17.15 i LC.

§ 18

O.F.M.A.
Styrelseordförande Hannes Ryberg förklarade mötet avslutat 18:20.
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I sektionsstyrelsens tjänst,

Hannes Ryberg
Styrelseordförande

Daniel Nesic
Justerare

Erik af Klinteberg
Sekreterare

-sektionen inom TLTH
11 oktober 2021

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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Handlingar
§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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Erik af Klinteberg <sekreterare@fsektionen.se>

Reservation beslut §12 F04HT21
1 meddelande
Ludwig Linder <ordf@fsektionen.se>
Till: Erik af Klinteberg <sekreterare@fsektionen.se>

12 oktober 2021 18:24

Jag reserverar mig mot beslutet som togs på §12 under styrelsemöte F04HT21. Beslutet innebar att skicka en hastigt
insamlad grupp personer som ombud för sektionen som ej har grund till att vara detta. Det hade varit lämpligt ifall de
1. hade haft ansvarsposter som innebär större insikt i sektionens strategiska verksamhet och därmed fått ansvar av
sektionen att representera sektionen i sådana frågor.
eller
2. hade valts på ett demokratiskt sätt med chans för styrelse eller nomineringsgrupp att ställa frågor för att utvärdera
lämplighet.
Jag anser att något av detta krävs eftersom om de ej uppfyller krav 1 så måste styrelsen kunna se till att personerna i
fråga är intresserade av att representera sektionen i god anda (och inte bara vill åka för gratis hotell, mat och skoj
även om det såklart ska vara en morot), är rimliga, och KAN representera sektionen i god anda.
Eftersom endast Nils Thorin i listan uppfyller något av kraven kan jag inte med gott samvete stå för detta beslut.
Jag vill vara tydlig och säga att detta ej är en reservation mot personerna på listan utan mot processen och att jag
principiellt inte kan stå bakom det.
Cura ut valeas,

Ludwig Linder
Ordförande
F-sektionen inom TLTH
Adress: Matematikhuset
Sölvegatan 18,
22362 Lund
Email: ordf@fsektionen.se

