-sektionens styrelse
16 september 2015

Protokoll

Protokoll från styrelsemöte F1–HT15
Alumnirummet, kl. 12.15 onsdagen den 2 september 2015

§1

O.F.M.Ö.
Ordförande Linus Blomgren förklarade mötet öppnat.

§2

Närvaro
Linus Blomgren
Josefine Rost
Erik Andersson
Fredrik Andréen Blomdell
Hampus Näsström

§3

Björn Franck
Anna Svensson
Niklas Lundström
David Wessman
Linus Hamlin

Alice Herdenberg
Lukas Wendt fr.o.m. §6
Georg Wolgast t.o.m. §6
Nina Castor
Victor Bergkvist

Adjungeringar
Alla som skrivit upp sig på närvarolistan samt som inte var ständigt adjungerade eller styrelseledamöter adjungerades.

§4

Val av justerare
Vice ordförande Erik Andersson utsågs att, jämte ordförande Linus Blomgren, justera protokollet.

§5

Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade
att
att

§6

till dagordningen lägga §14.1 – Bilen, §14.2 – Styrelsen på sittning och §14.3 – Tältnöje
INGvasion
godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

Meddelanden
Överfös Linus Hamlin meddelade att det följande dag skulle vara INGvasion, draggning och
draggningspub.
Sanningsminister Hampus Näsström påminde om information angående SaFt.
Vice cafémästare Lukas Wendt meddelade att caféet har öppnat, men att det varit problem att
hitta jobbare.
Kårkontakt Björn Sanders meddelade via ordförande Linus Blomgren att höstens första fullmäktigemöte skulle ske den 15/9 och handlingar kommer i dagarna, att kåren hade fått 1200
nya medlemmar den terminen, att tapparna på lophtet var sönder på obestämd tid samt att
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projektorn i gasquesalen var monterad men inte skulle riktas förrän påföljande tisdag.
§7

Beslutsuppföljning
Inga beslut fanns att taga upp.

§8

Arbetsgruppsrapporter och redovisningar
Tillsatt
F13–HT15
F13–HT15

Arbetsgrupp
Byggandet av portabel boombox
Värdegrund samt uppföljning av
enkät

Sammankallande
Petter Karlow Herzog

Redovisning
F1–HT15

Sara Månsson

F2–HT15

Byggandet av portabel boombox: Kulturminister Björn Franck meddelade att boomboxarna
går bra. Det som återstod att fixas var bluetooth-koppling mellan högtalarna samt till t.ex. en
telefon, samt att de skulle lackas och fixas till. Styrelsen beslutade
att
§9

flytta redovisningsdatum till F7–HT15.

Bränder
Ordförande Linus Blomgren meddelade att det brunnit två gånger i Mattehuset. Kassör Fredrik
Andréen Blomdell föredrog händelseförloppet under den första branden som inträffade den 17
augusti, då upphittat-hyllan i Hilberkorridoren brann.
Sexmästare Alice Herdenberg föredrog händelseförloppet under den andra branden som inträffade den 25 augusti i källaren. Det brann då på två platser utanför sexförrådet, samt inne i
sexförrådet. En person har anhållits för att ha anlagt branden, och om denna person döms kan
sektionen få ersättning för maten som förstördes.

§ 10

Beam wallet
Ordförande Linus Blomgren föredrog information kring betalsystemet Beam wallet, som är ett
kontantlöst system där man betalar med hjälp av en mobiltelefon. Styrelsen diskuterade huruvida
beam wallet skulle vara ett praktiskt betalningssätt exempelvis i caféet. Styrelsen var mestadels
positivt inställda men en del frågor kom upp som skulle undersökas.

§ 11

Värdeskåp
Kassör Fredrik Andréen Blomdell föreslog att ett värdeskåp inköptes till våning 1 i Mattehuset
för förvaring av dagskassor, kortterminal m.m., och uppskattade att ett bra värdeskåp kunde
kosta cirka 1300 kronor. Styrelsen diskuterade förslaget men kom fram till att det behövdes mer
konkreta förslag, och bad därför kassören att ta fram dessa.

§ 12

Ordförandebeslut
Ordförande Linus Blomgren meddelade att han under sommaren hade tagit några ordförandebeslut som nu behövde klubbas igenom. Dessa var:
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• Budgetavsteg för köp av bil för 37 000 kronor
• Budgetavsteg för försäljning av bil för 44 500 kronor
• Avsättning ur kontot för styrelsen disponibelt:
– 49 kronor för kaffekokare vid höjt pris
– Upp till 700 kronor för sektionssafari
Mer information om ordförandebesluten finns i bilaga 1. Styrelsen beslutade
att
§ 13

godkänna ovanstående ordförandebeslut

Budgetöversteg
Sexmästare Alice Herdenberg meddelade att alkoholtillstånd sedan i somras kostar 1400 kronor
istället för 1100 kronor och att sexmästeriet därför kommer gå över budget.
Dessutom meddelade hon att det köpts in kompletterande vinglas och mjölkkannor som kostade
2834 kronor istället för budgeterade 2000 kronor på hovnödvändigheter. Herdenberg poängterade
att inköpen var nödvändiga för att kunna erbjuda fulla kuvert på exempelvis nollegasquen.
Styrelsen beslutade

§ 14

att

godkänna budgetöversteg för alkoholtillstånd

att

godkänna budgetöversteg med 834 kronor för hovnödvändigheter

Arbetsgrupp nya SK
Ordförande Linus Blomgren meddelade att det var dags att börja fixa med inredning och planera
flytt till det nya styrelserummet. Styrelsen beslutade
att

tillsätta en arbetsgrupp för nya SK bestående av Linus Blomgren, Linus Hamlin, Erik
Andersson, David Wessman, Björn Franck, Hampus Näsström samt Josefine Rost.

att

sätta redovisningsdatum till F9–HT15

§ 14.1 Bilen
Den 28 augusti krockade en cyklist med -bilen utanför Mattehuset vilket resulterade i en
plåtskada på motorhuven samt att registreringsskylten lossnade. Victor Bergkvist, som körde
bilen, föredrog händelseförloppet och berättade att han precis innan kollisionen körde ungefär 3
km/h och vid kollisionen hade saktat ner och alltså körde väldigt långsamt alternativt stod still.
Bergkvist sa även att cyklisten vid tillfället hade tagit på sig ansvaret fullständigt.
Prylmästare David Wessman åtog sig att kontakta cyklisten för personuppgifter samt kontakta
försäkringsbolaget.
§ 14.2 Styrelsen på sittning
Sexmästare Alice Herdenberg meddelade att styrelsen går gratis på välkomstgasquen, LKG:n
samt nollegasquen, och att det är reglementerat som tack. Det finns därför inte något krav på
att representera styrelsen vid dessa.
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§ 14.3 Tältnöje INGvasion
Styrelsen skulle under INGvasion tillsammans med
hövde såpa till detta. Styrelsen beslutade
att
§ 15

-styrelsen anordna ett tältnöje och be-

avsätta upp till 250 kronor för såpa ur kontot för styrelsen disponibelt

S.O.U.P
Ordförande Linus Blomgren föredrog information från kåren angående deras Studiesociala och
Utbildningspolitiska Program (S.O.U.P), vilket är ett dokument som beskriver vad Kåren ska
tycka i frågor som rör grundutbildningen och studenternas situation. Kåren vill ha in åsikter
kring det nya utkastet, vilka kan skickas till vko@tlth.se senast den 10 september.

§ 16

Styrelseplansch
Kulturminister Björn Franck föreslog att det är dags att göra en ny styrelseplansch. Styrelsen
gillade förslaget och tyckte att bilder skulle tas under nästa möte, samt att sanningsminister
Hampus Näsström skulle ordna fotograf.

§ 17

Studiecirklar till utskott
Vice Ordförande Erik Andersson meddelade att han istället skulle maila de berörda eftersom
mötet hade dragit ut på tiden.

§ 18

Övrigt
Vice ordförande Erik Andersson meddelade att styrelsekavajerna skulle lämnas in för brodyr
samma dag, samt att pikéerna var försenade.
Prylmästare David Wessman meddelade att dörren till Ambassaden ska stängas både då man går
ut och när man går in, då det är lätt för någon att ta sig in om det står öppet. Alla funktionärer
ska dessutom informeras om detta.

§ 19

Nästa möte
Nästa möte sattes till onsdagen den 9 september klockan 12.15 i Hemliga rummet.

§ 20

O.F.M.A.
Ordförande Linus Blomgren förklarade mötet avslutat.
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I sektionsstyrelsens tjänst,

Linus Blomgren
Ordförande

Erik Andersson
Justerare

Josefine Rost
Sekreterare

