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Ständigt adjungerande
Näringslivsansvarig på Kåren
Styrelseledamot i Kåren
Inspektor
Valberedningens ordförande

Rebecka Knutsson
Axel Syrén
Johan Gran
Anna Hollsten

Närvarande fr.o.m. §9
Närvarande fr.o.m. §10
Närvarande t.o.m. §10

Adjungerande
Alice Westergården

BME22

Närvarande t.o.m. §10

Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ordförande Robin Bengtsson förklarade mötet öppnat kl 12:10.
§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

Tove Hager valdes till justerare.
§5 Godkännande av tid och sätt

Beslut

Tid och sätt godkändes.
§6 Adjungeringar

Beslut

Alice Westergården adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Föredragningslistan godkändes.
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§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Inga nya protokoll lades till handlingarna.
§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Oscar Erlandsson valdes som diod.
Ludvid Rådegran valdes som diod.
Irene Truong valdes som diod.
Enar Sundgren valdes som diod.
Axel Lagerstedt valdes som diod.
Walter Mundt-Petersen valdes som diod.
Alice Westergården valdes som representant från de nyantagna.
§10 Rapporter
A) Utskottsrapporter

Information

Ordförande
Robin har sedan sist fortsatt dialogen med øvermarskalken för att reda ut anmodningar
till balen. Han har haft möte med sigillbevararen som publicerat och nu stängt ett
formulär för förslag till kandidater till sektionens medaljer. Robin har även fortsatt
planeringen inför HTM och funderat vidare på hur ett funktionärstack kan se ut senare
i höst.
Kontaktor
Erik har sedan sist skrivit protokoll.
Cafémästeriet
Cafémästeriet har fortsatt med sitt ordinarie arbete. Trion har fortsatt rekrytera dioder.
Allt flyter på ganska bra, men trion (eller iaf Petter) har varit ganska hårt belastade.
Förvaltningsutskottet
Förvaltningsutskottet har lånat ut inventarier till andra sektioner. Morris har haft möte
med balkommittén om budget för bal, se ekonomisk rapport. Morris har besökt Elektroteknologsektionen på Chalmers under deras 90 års jubileum, kul!
Informationsutskottet
Större delen av utskottet har vilat ut efter nollningen. Robin har haft dialog med picassos
ang expo och deras arbete ska i skrivande stund vara färdigt. DDG höll sin första
kodhackarkväll för höstterminen igår och det var ganska hög uppslutning, kul! AHS
har lämnats över till KM för att testas och för att få feedback. Kaffemojten är nästan
återupplivad och gillemode 3.0 börjar likna något. Ett möte ska hållas med KM inom
en snar framtid för feedback.
Källarmästeriet
KM har planerat inför resten av hösten och har sedan förra veckan fått tillbaka sin
andra vice, Valentin!
Nolleutskottet
Sedan sist har NollU haft NollEgasque och officiellt avslutat nollningen. Gasquen gick
väldigt bra och alla i NollU hade en underbar kväll och vill därmed rikta ett stort tack
till sexet! Trots Gasque fortsatte veckan därpå med flera nollningsevent där delar av
NollU deltog på bland annat Sensation Red och Seanphesten. Innan Seanphesten höll
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phøset i en dunktömning för de funktionärer som, enligt phøset, arbetat extra hårt under
nollningen. Därefter fick ØP äran att, tillsammans med ØPK, tacka Nollegeneralen Sean
för ett bra arbete under året genom en rejäl nedsupning innan Seanphesten. Seanphesten
var kul fram tills det annonserades att E-sektionen inte vann Regattan. Dock tog Esektionen hem segern i både FashionShow och ShowDown och har nu en första plats i 3
av 9 uppdrag! Nu återstår styrelsearbete för ØP samt utvärdering/testamentesskrivning
i både NollU och ØPK. Projektgrupp för phaddertacket är även på gång.
Näringslivsutskottet
ENU marknadsför företagspuben med KM, D och Qgroup nästa vecka onsdag för fullt.
Inköp av material till det event som planeras med Qgroup senare har också beställts.
Ett datum är prellat för den andra puben med dem efter tentaperioden.
ENU hade en intern casekväll! Lyckad från vad ordförande kunde förstå. Teknikfokus
börjar skicka intressekoll till företag och budget till nästa år börjar snart sättas. Axel
har kollegiemöte ikväll.
Malmöresan med nollningens huvudsponsor sker ikväll, ENU tog emot exjobbkataloger
från FOI och fakturan är skickad, Beneli kontaktade oss och frågade efter en lunchföreläsning och monter, Knightec ska ha en casekväll den 6e december, Advenica vill planera
flera escape rooms runt om i E-huset för våra studenter (också i december), Rejlers vill
ha mailutskick troligtvis och kanske kanske kanske kommer ett studiebesök till Max
IV i framtiden. ENU ska fixa en fotovägg till jubileumsbalen också! Det känns som att
pengar finns och att ENU kan nå över dubbelt det budgeterade sponsmålet vilket är
kul!
Nöjesutskottet
Nöjesutskottet har fortsatt arbetet med att planera inför jubileumsveckan och man har
även öppnat en diskussion med huset om att kolla på fotbollsVM i E:C under hösten.
Fritidsledarna höll höstens första spelkväll förra tisdagen vilket var mycket uppskattat
av nollorna. Sedan höll idrottsförmännen i terminens första sporta med E efter Gasque.
Sexmästeriet
Sexmästeriet har sedan senaste mötet arrangerat nollEgasque. Schemat höll och alla
jobbare hade kul. Nu har alla i E6 fått sina märken. Efter gasque har sexet tagit en
paus från allt, förutom att sexmästaren bokfört.
Studierådet
Studierådet blev klart med sin sista pluggkväll förra veckan. Funktionärer har varit på
sina kollegiemöten och onsdagen förra veckan hade SRE sitt första SRE-möte med de
nya årskursrepparna! Studierådsordförande har äntligen, på riktigt, kommit till insikten
att SRE har dålig struktur och måste ändras, men SRE-ordförande håller på att planera
lösningar inför HTM (i samband med vice) och några förändringar är redan på gång.
Denna måndag hade också nya årskursreppar UUU (Utbildningsutskottets utbildning
för utbildningsbevakare) med kåren.
B) Ekonomisk rapport

Information

Det skedde missuppfattningar med subventioneringen av balbiljetterna och priset kommer därför att höjas för att inte gå långt över budget. Efter denna höjningen ska balen
gå enligt budget.
C) Kåren informerar
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Rebecka informerade om att det nu är öppet att nominera till fullmäktige på fullmäktigevalet. ARKAD har öppnat ansökan för funktionärer som är öppet till den 10:e
oktober.
D) Omvärldsrapporter

Information

Erik har skickat ut anmodningar till vänsektioner, men har i nuläget endast fått svar
från Chalmers, som mer än gärna ville besöka.
§11 Nollning

Diskussion

Johan frågade hur nollningen utvärderas. Tove svarade att ett formulär skickas ut till phaddrar, nollor och funktionärer.
Tove frågade om formuläret för anmälan till phaddertacket får skickas ut i E-sek events.
Robin svarade att andra kanaler helst ska användas istället.
§12 Funktionärstack

Diskussion

Robin informerade om funktionärstacket, som i år sätter stor press på funktionärsvårdsbudgeten. Han tyckte att det är väldigt viktigt att ett dagsevent planeras, som inte är stökigt.
Robin inflikade med att budgetöverskott kan läggas på dispositionsfonden, vilket tillåter en
del flexibilitet med funktionärstacket. Morris tillade att sektionen troligtvis har använt cirka
110 000 kronor utav 155 000 kronor som budgetposten innefattar. Axel Andersson frågade
om styrelsen förväntas jobba på funktionärstacket, till vilket Robin svarade bestämt nej.
§13 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-11-01 12.10 i E:1123.
§14 Beslutsuppföljning

Beslut

Lantz presenterar.
Skrivaren funkar bra. Kostade det det stod. Lantz yrkade på att stryka från beslutsuppföljningen.
Mötet beslutade att stryka ’Inköp av trådlös skrivare från beslutsuppföljningen’.
§15 Övrigt

Diskussion

Robin berättade att Soundboksen sektionen lånat har lämnats tillbaks i och med att den
gamla har reparerats. Reparationen kostade 450 kronor, då en ny diskant behövdes. Den
andra Soundboksen har inte reparerats ännu, men utreds just nu, vilket kostade 495 kronor.
Robin informerade om att styrelsen tillsammans med sigillbevararen måste bestämma vem
som ska få medaljer på jubileumsbalen senast nästa vecka.
Johan uppmanade styrelsen att sprida information om brandövningen som ska ske i veckan.
Bland annat får ingen gå in när larmet slutat låta, utan måste vänta på godkännande.
Morris frågade om vänsektionerna som bjudits till jubileumsbalen ska vara med på hela helgen. Styrelsen är enig om att de ska vara med på fredagspuben och söndagsbrunchen. Det
beslutades att kontaktor ska skicka ett påföljande mail med mer information till vänsektionerna.
§16 OFMA

Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 13:06.
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