-sektionens styrelse
16 september 2015

Protokoll

Protokoll från styrelsemöte F3–HT15
Hemliga rummet, kl. 12.15 onsdagen den 16 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
Björn Franck

§3

Anna Svensson
Niklas Lundström
Alice Herdenberg
Benjamin Drorsén fr.o.m 6
Lukas Wendt
Felix Agner

Petter Karlow Herzog
Victor Lantz
Björn Sanders
Micaela Bortas

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

§4

Val av justerare
Kulturminister Björn Franck utsågs att, jämte ordförande Linus Blomgren, justera protokollet.

§5

Godkännande av dagordning
Mötet beslutade
att

§6

godkänna dagordningen.

Meddelanden
Sexmästare Alice Herdenberg meddelade att nollegasquen skulle äga rum kommande lördag och
att anmälan skulle ske som innan.
Vice ordförande Erik Andersson meddelade att han märkte att Alice Herdenberg hade festat
kvällen innan.
Ordförande Linus Blomgren meddelade att styrelsen kvällen innan hade haft ett bra diskussionsmöte.

§7

HT-möte
Styrelsen beslutade
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§8

Sida 2 av 3

att

sätta datum för preprop-möte till den 13 oktober samt för prop-möte den 2 november

att

sätta datum för diskussionsmöte till den 16 november samt för höstterminsmöte den
17-18 november

SK-dator
En av datorerna på SK hade slutat fungera, och prylmästare David Wessman undrade vad som
skulle årgärdas. Eftersom Wessman inte var närvarande på mötet, samt att behovet inte kändes
akut bestämde styrelsen att frågan kunde vänta.

§9

Sektionsbidrag
Under diskussionsmötet diskuterades frågor från kåren angående sektionsbidragen. Ordförande
Linus Blomgren presenterade ett dokument med svar på frågorna, och undrade om någon hade
något att tillägga, vilket ingen hade.

§ 10

Hemliga rummet
Linus Blomgren informerade om mötet han och vice ordförande Erik Andersson hade haft med
husprefekten, ordförande för LUNA samt ordförande för MUR. De hade fått reda på att MUR
troligtvis inte kommer behöva några av lokalerna som -sektionen nu har, och att inredning av
det nya styrelserummet nu kunde börja. Styrelsen diskuterade huruvida LTH’s kansli kan hjälpa
till att betala för möblemang, samt om det var nödvändigt med galler för fönstren i det nya
styrelserummet.

§ 11

Beslutsuppföljning
Inga beslut fanns att följa upp.

§ 12

Arbetsgruppsrapporter och redovisningar
Tillsatt
F02–HT13
F13–VT15
F13–VT15
F01–HT15

§ 13

Arbetsgrupp
Café/Hilbertrumskorridoren
Värdegrund samt uppföljning av
enkät
Byggandet av portabel boombox
Arbetsgrupp för nya SK

Sammankallande
Johanna Lägnert

Redovisning
F10–HT15

Sara Månsson

F6–HT15

Petter Karlow Herzog
Linus Blomgren

F7–HT15
F9–HT15

Övrigt
Cafémästare Anna Svensson undrade om kåren hade undersökt angående Spotify-konto till caféet. Kårkontakt Björn Sanders meddelade att de inte hade det.
Kårkontakt Micaela Bortas påminde om Pub Proud som skulle vara påföljande dag. Dessutom
undrade hon om de närvarande på mötet kunde presentera sig med namn och post, vilket de
gjorde.
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§ 14

Sida 3 av 3

Nästa möte
Nästa möte sattes till onsdagen den 23 september klockan 12.15 i Hemliga rummet.

§ 15

O.F.M.A.
Ordförande Linus Blomgren förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Linus Blomgren
Ordförande

Björn Franck
Justerare

Josefine Rost
Sekreterare

