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Protokoll för styrelsemöte S02/23
Närvarande
Styrelsen

Kontaktor Axel Andersson E21
Cafémästare Fredrik Giang BME21
Förvaltningschef Liam Liljeqvist E21
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
Ordförande för Elektra Mea Gedin E20
Filmare Oscar Siwerson E19
Inköp- och lagerchef Morris Thånell BME19

Protokoll
§1 OFMÖ Beslut

Ställföreträdande ordförande Axel Andersson förklarade mötet öppnat kl 12:11.

§2 Val av mötesordförande Beslut

Axel Andersson valdes till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare Beslut

Liam Liljeqvist valdes till mötessekreterare.

§4 Val av justeringsperson Beslut

Jonna Widstrand valdes till justerare.

§5 Godkännande av tid och sätt Beslut

Tid och sätt godkändes.

§6 Adjungeringar Beslut

Oscar Siwerson adjungerades.

§7 Godkännande av dagordningen Beslut

Föredragningslistan godkändes i sin helhet.

§8 Föregående mötesprotokoll Beslut
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§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer Beslut

Mötet beslutade att entlediga Fredrik Giang och Filip Fridberg från posten som halvledare.

Mötet beslutade att

Jonathan Dahlberg valdes som halvledare.
Klara Wahldén valdes som halvledare.
Hugo Ohlsson valdes som picasso.
Oscar Siwerson valdes som filmarE.

§10 Rapporter

A) Utskottsrapporter Information

Ordförande

Ordförande var sjuk och kunde inte närvara. Mötet beslutade att detta var synd.

Kontaktor

Kontaktorn har utlyst ansökningen för telomer och anmälan till hoodies. Igår genom-
fördes en utbildning i hantering av sexuella trakasserier som kontaktorn hade anordnat.

Cafémästeriet

Cafémästeriet har jobbat med att starta den dagliga verksamheten i LED, det har
bakats, inköpts och lagrats varor, såväl som sålts bra. Det har varit svårt att rekrytera
dioder och saknas fortfarande en hel del.

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet har fortsatt insamling och utlämning av nycklar till sektionens
funktionärer. Igår tog förra och nuvarande ekipering inventarie samt svarade på samtliga
frågor de nya ekiperings experterna hade.

Informationsutskottet

Sedan det senaste mötet har informationschefen och vice haft möte med delar av phøset
för att diskutera utskottens samarbete. I måndags hade infochef och vice ett internt möte
för att se över hur vi kommer lägga upp arbetet under det kommande året. Samma dag
skickade macapärerna även ut bekräftelsemail med information till de nya kodhackarna.
Vi har även börjat utreda möjligheten att köpa in en ny kamera till utskottet eftersom
de vi har idag börjar bli utdaterade. Till sist är januarinummret av HeHE nästan klart,
vi väntar bara på en intervju med entertainern innan den kan skickas till tryck!

Källarmästeriet

Källarmästeriet har sedan senaste mötet fortsatt med planeringsarbetet samt valt tröj-
färg. Delar av utskottet har varit på skidresa förra veckan och har nu kommit tillbaka.
Vi ser fram emot en vecka med hela utskottet på plats och att kunna sätta igång med
arbetet på riktigt.

Nolleutskottet

NollU har planerat inför phadderinfo på fredag lunch och marknadsfört detta genom
instagram, facebook och posters! Phørstärkarformulär skickades ut innan jul och nyår
och intervjuerna kommer att hållas med de som sökt i veckan. Alla cophøs har dragit
igång i full fart, provisoriskt schema för nollningen är på gång, outfits och ideer kring
kläder spånas, kontakt med företag (speciellt inför ouvvespons) har startats, möten med
några utskottsordföranden har hafts för att inleda kontakten och budget har satts.
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NollU:s verksamhet präglas just nu av att kåren inte har någon NolleGeneral. Detta
har gjort att det är svårt att veta vilka event som kommer anordnas av kåren under
nollningen. Phøset hoppas på en NolleG inom kort.

Phøset tillsammans med øgp har bestämt phusktema och nollningstema!

Näringslivsutskottet

Sedan vårt senaste möte har vi arbetat med följande: Vi har fått avtalet för casekväll
med Vattenfall underskrivet. Vi har förberett ett marknadsföringsinlägg åt Svenska
kraftnät som ska skickas ut så fort avtalet är påskrivet. Vi har skapat ett kalkylark för
att effektivt övervaka våran verksamhet. Vi har bytt mailadresser för alla näringslivs-
kontakter till deras för- och efternamn skilt med en punkt följt av E-sektionens domän.
Vi planerar vårat första möte som hålls onsdag 25:e januari. Vi har tillsammans valt
färg till vår hoodies.

Nöjesutskottet

NöjU har skickat ut en intresseanmälan för DÖMD i Linköping samt börjat planera
kickoffs. Vi försökte köpa in ett nytt DJ-bord men det misslyckades så vi håller ögonen
öppna för nya alternativ. Snart ska spelkvällar och sporta med E dra igång.

Pengamästare

Pengamästaren har betalt fakturor, fixat serveringsansvariga och bankkort och lite sånt
men folk handlar inte så mycket än. Imorgon bokför vi första gången.

Sexmästeriet

Sexmästeriet har nu bestämt hoodiefärg, det har kommit in en inbjudan till första SexK
mötet som sker nästa vecka och på lördag är det dags för skifte för det nya sexmästeriet!
I övrigt har det inte hunnit hända särskilt mycket inom utskottet.

Studierådet

Studierådet har inte gjort särskilt mycket sen senast. Intresseanmälan till LTH:s skugg-
ningsprogram kommer ut idag likaså kommer likabehandling skicka ut en påminnelse
om att fylla i den enkäten om studenternas Psykosociala miljö, hittills har endast 11%
svarat och denna enkäten är mycket viktigt underlag för LTH:s arbete med att utveck-
la campus. Därtill ska studierådsordförande delta i SRX ikväll och på torsdag hålls
första SRE mötet för terminen! Studierådsdförande har även lagt ut en påminnelse till
sektionen om PLED och INST. representanter.

B) Ekonomisk rapport Information

Cafémästeriet gjorde lite inköp i veckan som varit.

C) Kåren informerar Information

Rebecka informerade att Sångarstriden sker den 28:e januari 18:00, 75kr inträde.

D) Omvärldsrapport Information

Inget nytt hade inkommit från omvärlden.

§11 Nästa styrelsemöte Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2023-01-31 12.10 i E:1123.

§12 Beslutsuppföljning Beslut
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Axel Andersson yrkade på att flytta beslutsuppföljning ”Projektgrupp - Jubileumskommittén”
till s04.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

Axel Lagerstedt presenterarde beslutsuppföljningen för ”Projektgrupp - Mer Jul”.

Axel Lagerstedt yrkade på att stryka ”Projektgrupp - Mer Jul” från beslutsuppföljningen.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

Morris Thånell presenterarde beslutsuppföljningen för ”Avgift för Fortnox”.

Morris Thånell yrkade på att stryka ”Avgift för Fortnox” från beslutsuppföljningen.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

§13 Övrigt Diskussion

Axel Lagerstedt informerade att sektionen har färre bankkort i år än vanligt. Han lyfte
möjligheten att äska för fler om nödvändigt.

Mea intruducerade sig som representant för Elektra och önskar god kontakt mellan organi-
sationerna.

§14 OFMA Beslut

Ställföreträdande ordförande Axel Andersson förklarade mötet avslutat kl 12:40.

Axel Andersson
Mötesordförande

Liam Liljeqvist
Mötessekreterare

Jonna Widstrand
Justerare
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