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Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ställföreträdande ordförande Erik Brahemark Danielsen förklarade mötet öppnat kl 12:14.
§2 Val av mötesordförande

Beslut

Erik Brahemark Danielsen valdes till mötesordförande.
§3 Val av mötessekreterare

Beslut

Axel Andersson valdes till mötessekreterare.
§4 Val av justeringsperson

Beslut

Jacob Forsell 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

Erik Brahemark Danielsen yrkade på att göra §11 till en beslutspunkt istället för en diskussionspunkt.
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Joakim yrkade på att lägga till en ny §13 ’Information från det inofficiella klimatkollegiet’.
Föredragningslistan godkändes med samtliga yrkande.
§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Protokoll för S08 och S09 godkändes och lades till handlingarna.
§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Inga fyllnadsval.
§10 Rapporter
A) Utskottsrapporter

Information

Ordförande
Robin har spenderat mycket tid på arbetet med vårterminsmötet, men har utöver det
uppmärksammats om hur funktionärsvårdsbudgeten använts oproportionerligt mycket
hittils i år. Han har diskuterat problemet med Petter och Morris.
Kontaktor
Erik har i princip bara jobbat på med vårterminsmötet. Han berättar att arbetet med
att beställa funktionärshoodies är överlåtet till ekiperingsexperterna.
Cafémästeriet
Petter berättar att diskmaskinen i LED gått sönder två gånger under en vecka, trots
försök till reparation. Sen berättar han att LED bara hade halvt öppet i torsdags på
grund av diodbrist. Petter har undersökt att köpa in glass till LED, och har haft möten
med Sia, men inget är bestämt i nuläget. Sedan har han haft utskottsmöte och börjat
planera inför caféfesten.
Förvaltningsutskottet
Morris berättar att ekiperingsexperterna väntar på en offert för hoodiebeställningen.
Utöver det har han haft möte med sin vice och hustomtarna om vad som ska fixas efter
skyddsronden, och han väntar även på feedback från huset angående det. Sedan har
arkivarierna hållit i ett uppskattat quiz på alumnipuben, och Morris har lärt sig hur
man gör bokslut.
Informationsutskottet
InfUs ständiga arbete har fortsatt stadigt, med en kodhackarkväll, utvärdering av posten
influEncer och mer arbete på nollningshemsidan.
Källarmästeriet
Fremja berättar att alumnipuben KM höll i är årets mest vällyckade gille, med 17000 kr
i intäkter. Utskottet planerar nu inför den kommande sektionsöverskridande pubrundan,
där karaoke planeras.
Nolleutskottet
Tove berättar att nollningschemat är klart, att phøsets kläder och mantlar har kommit
och att hon haft möte med phusknollorna.
Näringslivsutskottet
ENU har tillsammans med KM organiserat en alumnipub som blev av i fredags förra
veckan. Innovationsveckan har börjat planeras på riktigt med en projektgrupp inom
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utskottet med innovationsansvarig i spetsen. Balens planering fortsätter med en start
till projektgrupp där också.
Nöjesutskottet
Det har varit en lugn vecka för NöjU, men Erik berättar att det hållits i spökbollsturnering och spelkväll. Sedan har skojartrion haft möte med jubileumskommittén.
Sexmästeriet
Under veckan har E6 fortsatt planerat BME-jubileum och temasläpp. Matilda har haft
möte tillsammans med sexmästaren på F för att sätta budget och planera inför det
gemensamma temasläppet. Alla mästare har haft möte för att samla idéer och tankar
innan planeringen drar igång. Menyn inför balen är satt och en beställning på systemet
läggs för att vara redo när omtentaperioden är slut, speciellt på grund av den roliga
barmenyn på temasläppet. Utöver det gör alla mästare sig redo för att utbilda alla
sexiga som ska hantera alkohol inför de första eventen med alkoholservering.
Studierådet
Jacob har haft mycket möten, och det flyter på bra med studiebevakningen och utskottsarbetet. Ett specialiseringsmingel har planerats och annonserats tillsammans med
mentorskapsprogrammet. Sedan jobbar Jacob på med att hitta ett nytt likabehandlingsombud.
B) Ekonomisk rapport

Information

Ekonomin ser bra ut, och det ekonomiska arbetet rullar på, menar Morris. Hittils i år
har väldigt mycket pengar använts på funktionärsvård, så det undersöks närmre.
C) Kåren informerar

Information

Linnea informerade om att ett antal nya heltidare valts in, men att både kårordförande
och näringslivsansvarig är vakantsatta. Sedan informerar hon om att röstningen för
fullmäktigevalet snart börjar, och att det finns lediga poster inom projektgrupp Arkad
och Aktsam. Utöver det så berättar hon att Cornelisbalen blir flyttad till hösten och
att en nyårsbal planeras till årets slut.
D) Omvärldsrapporter

Information

Erik berättar att KTH:s motsvarighet till E-sektionen bjudit in fyra styrelsemedlemmar
till deras vårbal. Fremja, Jacob, Petter och Erik fick platserna.
§11 Tillsättande av skyddsombud med likabehandlingsansvar

Beslut

Efter att ett likabehandlingsombud blev valt som heltidare på kåren har arbetet börjat med
att hitta en ersättare. Problemet är att det är svårt att göra på ett sätt som inte bryter mot
sektionens styrdokument. Johan Gran undersökte saken närmre, och tryckte på att sätta
medlemmarna före styrdokumenten i detta fall, eftersom det var möjligt att göra en välvillig
tolkning för att tillfälligt ha tre likabehandlingsombud. Han nämner dock vikten att följa
stadga och reglemente, de finns där för en anledning.
Mötet beslutade att tillåta för ett tillfälligt tredje likabehandlingsombud.
§12 Struktur av VTM

Diskussion

Malin informerar om lite viktiga datum och att vårterminsmötet kommer att gå till som
vanligt. De viktigaste datumen är motionsstopp 3:e maj, föredragningslistans släpp 6:e maj
och själva mötet 12:e maj. Hon informerar att hon inte kommer att agera talman under
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punkten om ansvarsbefrielse, då hon satt i förra årets styrelse. Sedan uppmanar hon om att
se till att maten lagas i god tid, vilket den inte gjordes förra året.
§13 Information från det inofficiella klimatkollegiet

Information

Joakim informerar om att han deltagit i ett informellt klimatkollegiemöte, som har som
mål att göra sektionerna mer klimatvänliga. De försöker att skapa ett officiellt kollegium,
och Joakim redogör för förslag på förbättringar av sektionens klimatarbete. Bland annat,
menar han, hade man kunnat ha funktionärer med uttökat ansvar för att se till att sektionen
agerar klimatvänligt. Erik Brahemark Danielsen frågar vad Joakim menar kan förbättras
på E-sektionen. Han svarar med att E-sektionen redan är relativt klimatvänliga, men att
system kan sättas upp för att försäkra att policyer följs. Johan Gran inflikar med att det
främst handlar om transport till vänsektioner och mat till sittningar och dylikt. Fremja
påpekar att hon tycker det är rimligt att utskottsledningar ansvarar för att klimatpolicyer
följs. Malin påpekar att sektionen har väldigt lite svinn, och Matilda tillägger med att E6
fasar ut engångsartiklar. Erik Brahemark Danielsen föreslår att fortsätta diskussionen vid
nästa möte, efter att Joakim har mer information.
§14 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-05-03 12.10 i E:1123.
§15 Beslutsuppföljning

Beslut

Inga beslut följdes upp.
§16 Övrigt

Diskussion

Punkten protokollfördes inte.
§17 OFMA

Beslut

Erik Brahemark Danielsen förklarade mötet avslutat kl 13:03.

Erik Brahemark Danielsen
Mötesordförande

Axel Andersson
Mötessekreterare

Jacob Forsell
Justerare
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