
E-sektionen inom TLTH Protokoll S03/23
2023-01-31

Protokoll för styrelsemöte S03/23
Närvarande
Styrelsen

Ordförande Elin Helmersson E21
Kontaktor Axel Andersson E21
Cafémästare Fredrik Giang BME21
Informationschef Ruth Palm BME22
Krøgare Jonna Widstrand BME21
Øverphøs Matilda Torén BME21
Näringslivsordförande David Dahlin E22
Entertainer Otto Mörner E21
Pengamästare Axel Lagerstedt E21
Sexmästare Klara Sjöblom BME22
Studierådsordförande Tobias Ljungholm BME22

Adjungerande
Kårrepresentant Rebecka Knutsson

Protokoll
§1 OFMÖ Beslut

Ordförande Elin Helmersson förklarade mötet öppnat kl 12:16.

§2 Val av mötesordförande Beslut

Elin Helmersson valdes till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare Beslut

Axel Andersson valdes till mötessekreterare.

§4 Val av justeringsperson Beslut

Matilda Torén valdes till justerare.

§5 Godkännande av tid och sätt Beslut

Tid och sätt godkändes.

§6 Adjungeringar Beslut

Inga adjungeringar.

§7 Godkännande av dagordningen Beslut

Axel Andersson yrkade på att lägga till en ny beslutspunkt, §11 Ogiltigförklarande av redak-
tionell ändring.

Axel Andersson yrkade på att lägga till en ny beslutspunkt, §12 Ändring av namn på riktlinje
för användning av G Suite.

Jonna yrkade på att lägga till en ny beslutspunkt, §13 Inköp av bankkort till vice krøgare.

Föredragningslistan godkändes med samtliga yrkande.
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§8 Föregående mötesprotokoll Beslut

S02 lades till handlingarna.

§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer Beslut

Mötet beslutade att

Ida Jansson valdes som phørstärkarE.
Christoffer Johansson valdes som phørstärkarE.
Anton Wärmare valdes som phørstärkarE.
Oscar Erlandsson valdes som phørstärkarE.
Ola Davidsson valdes som phørstärkarE.
Ella Ängskog valdes som phørstärkarE.
Albin Rosenqvist valdes som diod.
Alexander Brax valdes som diod.
Anna Dabiri valdes som diod.
Ida Martinsson valdes som diod.
Elisabeth Dierschke Passikhani valdes som diod.

§10 Rapporter

A) Utskottsrapporter Information

Ordförande

Ordförande har tillsammans med förvaltningschefen varit på husstyrelsemöte, ordföran-
de har även haft en del mindre möten.

Kontaktor

Kontaktorn har skapat en presentation som del av en funktionärsutbildning och bokat
en lunchträff med Johan Nilsson, Johan Gran och Per-Henrik i huset. Kontaktorn har
även tittat över styrdokumenten igen och har fler synpunkter att framföra i framtiden.
Till sist har propositionsskrivandet påbörjats och tre ligger redo att hanteras. Därmed
har kontaktorn även påbörjat planering inför vårterminsmötet.

Cafémästeriet

Cafémästeriet har fortsatt med den dagliga verksamheten, torsdagen 19/1 hade vi stängt
p.g.a. diodbrist. Vi kommer dock nu kunna ha öppet eftersom fler dioder har rekryte-
rats. Vi har bokat in städdag tillsammans med KM. Red Bull har kommit förbi och
vi har börjat sälja det. Instagramkontot har startats och vi jobbar på att få igång det.
Skickar ut meddelande om sök diod hos D-sektionens informationskanaler. Planering av
kärleksveckan har genomförts, såväl som beställning av poster.

Förvaltningsutskottet

Sedan senast har vice förvaltningschef och gamla och nya hustomtarna haft en städdag
tillsammans. Det resulterade i en hel del som ska köras iväg till tippen som inte är löst
än. Utöver det har inget märkvärdigt hänt.

Informationsutskottet

Som ni antagligen har märkt kom årets första HeHE ut i slutet av förra veckan. Igår
höll macapärerna sin första kodhackarkväll som framför allt fungerade för att starta
upp de nya kodhackarna. Informationschefen har varit i kontakt med D-sektionens in-
formationsansvarig för att skapa en delad sektionskalender som alla medlemmar kan
prenumerera på för att få reda på vad som händer.
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Källarmästeriet

Sedan senaste mötet har cølen inventerat alkoholförrådet tillsammans med sina företrä-
dare samt barmästarna.

Trion har planerat in vårens gillen, bokat edekvata och skrivit in i inläggskalendern. Vi
har fått ut jobbarschema där och källamästare har börjat skriva upp sig. Vidare har
vi lagt upp ett schema för regelbundna möten under våren samt bjudit in inköps- &
lagerchef Petter att delta på ett av dessa.

Krøgaren har gått utbildning C-cert och inväntar nu resultat på provet. Igår var ock-
så första sexkollegiemötet där vi fick information från de andra sektionerna och har
preliminärbokat ett datum för vårens puprunda.

Nolleutskottet

Sedan det senaste mötet har NollU haft intervjuer för phørstärkarE 2023 och precis valt
in dem! De som varit på intervju får ett mail om resultatet 13:00 idag, efter det blir de
valda inbjudna till skiphtet.

NollU har också haft phadderinfo för sektionens medlemmar i E:A, vilket var mer po-
pulärt än förväntat. Därefter öppnade formuläret för att söka phadder 2023 och ansök-
ningar har börjat rulla in. Planeringen av valprocessen är i full gång för att alla som
ansökt ska få intervjutid så snart som möjligt efter att formuläret stängt (14/2).

Phøset och ØGP har haft lite partaj tillsammans med Staben för att lära känna varand-
ra, det var nice! Eventphøset (Lovisa Ahlvin) och øverphøs har haft möte tillsammans
med motsvarande i K-phøs om temasläppet.

Arkivet har städats grundligt och lite fix har gjorts för att uppnå akademiska hus krav
för lokaler i huset (ex. inga förlängningssladdar eller värmeljus).

Som vanligt påverkar vakansen av NolleG, överstar och NolleA phøsets arbete mycket.
Ikväll är det fyllnadsval och øverphøs har hopp om både nolleG och nolleA.

Näringslivsutskottet

Sedan vårt senaste möte har vi arbetat med följande. Vi har haft vårat första möte
med alla närvarande. Vi har bokat en mailskrivarkväll med tillhörande pub, med målet
att alla ska komma in i sina roller, få hjälp att praktisera hur vi vill att vi ska arbeta
samt lära känna varandra bättre. Vi har diskuterat med D, M och F om att beställa
nollningsryggsäckarna tillsammans. Vi har skrivit ett nytt prisinformationsdokument.

Nöjesutskottet

I söndags hölls årets första sporta med E vilket var väldigt roligt. Idag kör också första
spelkvällen igång.

Jag har kommit i kontakt med tandemgeneralen vilket betyder att tandem planering
ska börja snart. Jag samlar också in anmälningar till dömd som stänger den 10/2.

På lördag hålls även nöjus första kickoff i form av cykelfest och utgång.

Auditions för bananerna börjar närma sig sitt slut.

Pengamästare

Vi har (med generalsekreterare Rasmus Sobel från kåren) utökat funktioner i fortnox.
Utöver det har vi planerat kickoff med några andra utskott som är på lördag. Vi har
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också bestämt att vi ska bokföra en dag med D-sektionen för att se hur de gör det så
vi kanske kan se över om vi kan ha fler funktionärer i vårt utskott.

Sexmästeriet

Sexmästeriet hade i lördags sitt skiphte: kavajnatten! Utöver det har sexet jobbat med
planeringarna inför teknikfokusbanketten. Tillståndet för Teknikfokusbanketten är nu
på plats och gästlistor har skickats.

Sexmästaren har gått klart C-cert, resultat bör komma snart & första sex-K mötet var
igår! Efter det har det gått diskussioner att göra ännu ett samarbete med D6 senare i
vår men det är väldigt preliminärt än så länge.

Mästarna kollar på att byta primär leverantör till Martin & Servera och har kontaktat
inköps- & lagerchef för att reda ut hur vi smidigast löser det med CM.

På torsdag har hela E6 intromöte.

Studierådet

Studierådet har haft sitt första möte där året gicks igenom och generell info togs upp.
Studierådsordförande har även haft ett möte med de nya Årskurs E2-ansvariga för att
introducera CEQ-systemet och SRE tillsammans med utbildningsbevakaren. Vidare har
SRE-ordföranden arbetat en del med ärenden från studenter samt planerat en del in-
för införandet av avancerad nivå-möten senare i år. CEQ-möten för lp 1 är i full gång
och idag stänger CEQ-enkäterna för lp2. I samband med detta har studierådsordfö-
rande varit i kontakt med influEncers om att lägga ut en påminnelse till sektionen på
Instagram.

B) Ekonomisk rapport Information

CM köper grejer. Pengamästaren har handlat nocco från LED. Detta är det ekonomiska
kretsloppet. Pengar finns.

C) Kåren informerar Information

Det är en sektionsöverskridande styrelsesittnig den 31:a mars på blekingska nationen.

Det hade inkommit remiss om medlemsavgift som måste behandlas före sista februari.

D) Omvärldsrapport Information

Inget hade inkommit till kontaktor från omvärlden.

§11 Ogiltigförklarande av redaktionell ändring Beslut

Mötet beslutade att återgå till stadgarnas §2:1:3 paragrafhänvisning till §2:1:1 innan den
redaktionella ändringen antogs S01/23.

§12 Ändring av namn på riktlinje för användning av G Suite Beslut

Axel Andersson informerade om att G Suite har bytt namn till Google Workspace.

Mötet beslutade att ändra beteckningen ”G Suite” till ”Google Workspace” för samtliga
instanser och titel i riktlinjen för användning av G Suite.

§13 Inköp av bankkort till vice krøgare Beslut

Jonna presenterade äskningen.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
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§14 Nästa styrelsemöte Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2023-02-07 12.10 i E:1123.

§15 Beslutsuppföljning Beslut

Klara och Elin presenterade handlingen.

Matilda yrkade på att stryka Äskning - inköp av nya schabloner till E6-kavajer från be-
slutsuppföljningen.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

§16 Övrigt Diskussion

Matilda informerade att det planeras möten med varje utskott och att den tilldelade tiden
är av stor vikt att respektera. Om tiden inte fungerar får man byta mellan utskott i första
hand.

§17 OFMA Beslut

Elin Helmersson förklarade mötet avslutat kl 13:01.

Elin Helmersson
Mötesordförande

Axel Andersson
Mötessekreterare

Matilda Torén
Justerare

Sida 5 av 5


