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Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ordförande Robin Bengtsson förklarade mötet öppnat kl 12:11.
§2 Val av mötesordförande

Beslut

Robin Bengtsson valdes till mötesordförande.
§3 Val av mötessekreterare

Beslut

Erik Brahemark Danielsen valdes till mötessekreterare.
§4 Val av justeringsperson

Beslut

Petter Melander valdes till justerare.
§5 Godkännande av tid och sätt

Beslut

Tid och sätt godkändes.
§6 Adjungeringar

Beslut

Joakim Magnusson Fredlund adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Robin yrkade på att stryka §11, på grund av ny information som dykt upp.
Föredragningslistan godkändes med samtliga yrkande.
§8 Föregående mötesprotokoll
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§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Carl Erneman valdes som Halvledare.
Klara Wahldén valdes som Halvledare.
Theo Lönnebacke valdes som Halvledare.
Sakarias Lundgren valdes som Halvledare.
Erik Brahemark Danielsen valdes som Halvledare.
Fremja Ekre valdes som Diod.
Maria Pacheco valdes som Diod.
Filip Lennhager valdes som Diod.
Elin Helmersson valdes som Diod.
Lukas Niklasson Lundqvist valdes som Diod.
Isak Tedenvall valdes som Diod.
Alice Garnheim valdes som Diod.
Liam Liljeqvist valdes som Diod.
Axel Andersson valdes som Diod.
Cicci Henningsson valdes som Diod.
Line Engdahl valdes som Diod.
David Karlsson valdes som Diod.
Love Sjelvgren valdes som Diod.
Albin Lidbäck valdes som Diod.
Axel Sweger valdes som Diod.
Hugo Wikholm valdes som Diod.
Ida Martinsson valdes som Diod.
Wilma Brasch valdes som Diod.
Elin Nordkvist valdes som Diod.
Cornelia Norén Vosveld valdes som Diod.
Moa Månsson valdes som Diod.
Christoffer Palmér valdes som Diod.
Moa Rönnlund valdes som Diod.
Morris Thånell valdes som Diod.
Klara Wahldén valdes som Diod.
Jacob Ottosson valdes som Diod.
Klara Lööf valdes som Diod.
§10 Rapporter
A) Utskottsrapporter

Information

Ordförande
Robin har dragit ner på sitt arbete under inläsnings- och tentaveckan. Han har annars
i huvudsak funderat över upplägget inför VTM och försökt lösa problem med bokning
av E:A inför mötet.
Kontaktor
Erik har likt Robin gjort mindre under de senaste veckorna, men han informerar att
förmuläret för hoodiebeställning är färdigt för att skickas ut.
Cafémästeriet
LED har öppnat igen efter tentaperioden, och Petter berättar att han saknar en hel del
Dioder, vilket skapar problem för Trion som inte har tid att hoppa in. Vice Cafémästarna
har gjort poké bowls, som ska säljas under läsperioden för 50 kr. Sedan har Petter haft
möten med säljare från Svensk Cater, för att eventuellt börja beställa råvaror från
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dem, med anledning av höga kostnader hos nuvarande leverantör. Som konsekvens av
kostnaderna och på grund av inflation har han också höjt priserna i LED, för första
gången sedan 2018. Petter har också haft möten med Axis, för att eventuellt få sponsrade
muggar till nollningen.
Förvaltningsutskottet
Morris berättar att hustomtarna rensat proppskåpet och att han haft möte med Erik
angående hur hoodieanmälningarna ska gå till. Utöver det har FvU haft en lugn period
sedan före tentaperioden.
Informationsutskottet
Eftersom Emil inte närvarade vid mötet och inte delgav någon information till sin vice
finns ingen uppdatering på vad som skett inom InfU.
Källarmästeriet
KM-trion har planerat inför lp4, och förberett inför hybrisgille med grekisk mat.
Nolleutskottet
Tove berättar att NollU haft möten med funktionärer som är aktiva inom nollningen, så som FilmarE, Fotografer, UtEDischoansvariga m.fl. Sedan är eventschemat inför
nollningen nästan klart, alla Phadderintervjuer är färdiga, och ouvvar beställda.
Näringslivsutskottet
Axel har planerat flera events inom snar framtid, bland annat i samarbete med Capgemini och TroniQ. Sedan har han jobbat hårt med att expandera BME-nätverket, däribland
för att få sponsorer till BME-balen. Inom utskottet har Axel en case-kväll och en mailskrivarkväll planerad inom kort, och diskussion har börjat föras angående en potentiell
innovationsvecka. Utöver det har Axel diskuterat och utveckalt arbetsfördelningen med
sin vice.
Nöjesutskottet
Erik berättar att Idrottsförmännen tillsammans med andra inom TLTH ska hålla i en
Volleybollturnering på söndag. Sedan har han jobbat lite med UtEDischot.
Sexmästeriet
E6 höll i sin första sittning, och enligt Matilda gick det mycket bra. Hon berättar att hon
tillsammans med sin vice har gjort ett jobbarschema för hela våren, och att mästarparen
har börjat planera inför HTF-sittningen 30 mars.
Studierådet
Jacob berättar att det har varit fullt upp inom Studierådet. De höll i en CEQ-träff för
E19 och BME19, för att försöka öka svarsfrekvensen i framtiden, där programledningen
betalade för lunch åt alla deltagare. HTF-ansvariga har jobbat på med HTF, som sker
nästa vecka, och Likabehandlingsombuden har tittat på att omarbeta vissa policies.
B) Ekonomisk rapport

Information

Morris har kommit igång med det kontinuerliga arbetet med bokföring, och berättar att
det kommit in mer pengar i LED, men att tentaperioden varit väldigt lugn.
C) Kåren informerar
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Axel berättar att de behöver ledamöter till fullmäktige, och att ett antal evenemang
ska hållas inom snar framtid. 24 mars ordnar LTH ett seminarium för inkluderande
ledarskap, 30 mars håller utbildningsansvariga inom kåren i en utbildning, och 31 mars
hålls en workshop för aktiva och förtroendevalda inom sektionerna.
D) Omvärldsrapporter

Information

Erik rapporterar ingenting nytt sedan sist, men berättar att Uppsalasittningen börjar
närma sig.
§11 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-03-29 12.10 i E:1123.
§12 Beslutsuppföljning

Beslut

Petter presenterar ’Äskning - inköp av ny utrusting till LED’. Han berättar att allt kommit
in och fungerar bra. Totalt gick inköpen 99 öre över budget.
Petter yrkade på att stryka äskningen
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
§13 Övrigt

Diskussion

Erik berättar att hoodieformuläret ska skickas ut idag, och att företaget TSreklam bestämts.
Tove berättar att Regattan hamnar på samma dag som Sveriges valdag, och att priset för
bomull ökat, vilket kommer öka kostnaden för ouvvar.
Joakim informerar om att det är en skyddsrond och ett husstyrelsemöte nästa vecka, och
öppnar upp för frågor. Jacob bad honom ta upp att vissa lokaler stängs under tentaperioder,
vilket påverkar den studiesocial hälsan. Erik Wickström tycker det är orimligt att E-sektionen
inte kan stänga Edekvata för utomstående, vilket D-sektionen kan med iDét, vilket han anser
vi borde eftersom vi ansvarar för allt inom Edekvata.
Jacob informerar om att det är en workshop för Science Village på måndag, och uppmanar
alla att gå dit.
Robin berättar att kostnaden för att hyra Rulle höjts till 50 kr.
§14 OFMA

Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 13:05.

Robin Bengtsson
Mötesordförande

Erik Brahemark Danielsen
Mötessekreterare

Petter Melander
Justerare
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