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Protokoll för Styrelsemöte S08/22
Närvarande
Styrelsen

Ordförande Robin Bengtsson E19
Kontaktor Erik Brahemark Danielsen E20
Förvaltningschef Morris Thånell BME19
Cafémästare Petter Melander BME19
Sexmästare Matilda Torén BME21
Krögare Fremja Ekre BME20
Entertainer Erik Wickström BME19
SRE-ordförande Jacob Forsell E19
ENU-ordförande Axel Andersson E21
Øverphøs Tove Hager BME19

Ständigt adjungerande
Talman Malin Rudin E18
Valberedningsordförande Anna Hollsten BME19
Generalsekreterare på Kåren Rasmus Sobel BME16

Adjungerande
Husstyrelserepresentant Joakim Magnusson Fredlund Fr.o.m §9

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

Fremja Ekre 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 lägga till ny beslutspunkt ’Äskning - inköp av 200 medaljer för att
tacka funktionärer under covid medaljer §11’.
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Anna yrkade på att lägga till ny informationspunkt §14 ’Valberedningen informerar Sty-
relsen om sitt arbete’

Robin yrkade på att lägga till ny diskussionspunkt §15 ’Målning av källarvägg’.

Föredragningslistan godkändes med samtliga yrkande.

§8 Föregående mötesprotokoll Beslut

Protokoll för S03, S05 och S06 godkändes och lades till handlingarna.

§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer Beslut

Jimmy Szentes valdes som Diod.
Anton Wärmare valdes som Diod.

§10 Rapporter

A) Utskottsrapporter Information

Ordförande

Robin informerar om diskussioner som förts på det senaste Ordförandekollegiemötet,
där det lyftes att vissa företag tycker att sektionerna är alldeles för fixerade på att få
in mer pengar vid sponsring, och att de hellre vill ha roliga samarbeten. Utöver det har
Robin jobbat på med Vårterminsmötet, och börjat fundera på hur Styrelsen ska arbeta
efter Vårterminsmötet till sommaren.

Kontaktor

Erik har tillsammans med Robin arbetat med Vårterminsmötet, där mest förberedande
och planerande arbete gjorts. Sedan är nästan alla anmälningar inskickade för beställ-
ning av utskottshoodies, så det dröjer inte länge tills de kan beställas. Det enda som
inte är färdigt är valet för de Övriga funktionärerna utom sektionen.

Cafémästeriet

LED-café riskerar stängas på måndagar och torsdagar på grund av akut brist på Dioder,
och Petter försöker hitta lösningar så det inte sker. Trion har haft möte för att diskutera
hur arbetsinstruktionerna ska förtydligas för lunchdioder. Sedan har Petter haft kolle-
giemöte, där Caféfesten diskuterades och planerades, och han har kollat närmare på att
börja sälja glass, och ska ha telefonmöte med Sia i veckan. Personaltoaletterna till LED
är inte färdigställda, och Petter har mejlat Service och Teknik för att få en uppdatering
om hur det går, men inte fått något tydligt svar.

Förvaltningsutskottet

Morris har på sitt kollegiemöte diskuterat och undersökt hur sektionen kan gå till väga
för att höja körersättningen, och informerar att Generalsekreteraren ska kontakta Skat-
teverket för att få en tydligare bild av vilka ändringar som är möjliga och tillåtna.
Morris informerar sedan att Ekiperingsexperterna börjat sammanställa en offert för
hoodiebeställningen, och att Vice Förvaltningschef har inspekterat och städat lokaler
inför den kommande skyddsronden. Sedan har Morris beställt påfyllning av sektionens
första hjälpen-kits.

Informationsutskottet

Emil närvarade inte på mötet, och hade ingen ställföreträdare, och kunde därför inte
rapportera om sitt utskott.

Källarmästeriet
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Fremja berättar om det senaste gillet, som gick bra, och att hon börjat gå igenom
utskottets ekonomi. Sedan har hon planerat inför Alumnipuben 8 april och Pubrundan
13 april.

Nolleutskottet

Tove rapporterar att ytterligare detaljer kring nollningschemat bestämts, och att hon
haft möte med Studie- och yrkesvägledaren angående den akademiska mottagningen för
de nya studenterna. Sedan har Phøset besämt och beställt kläder samt bokat FilmarE för
att filma temasläppsfilmen. Tove berättar sen att alla phaddergrupper äntligen bestämts
efter många långa kvällar.

Näringslivsutskottet

Axel informerar om att diskussioner med TroniQ angående framtida sponsring pågått,
och att ett stort antal BME-företag blivit kontaktade. Sedan har utskottet planerat
en till mejlskrivarkväll till nästa vecka. Utöver det har Axel fört diskussioner om den
kommande balen, och har tillsammans med sin Annonsansvariga påbörjat arbetet med
att sponsra Jubileumsveckan.

Nöjesutskottet

Erik berättar att Vice Entertainers hållit i en lyckad kickoff för utskottet, och att Idrotts-
förmännen tillsammans med Teknologkårens IF höll i en vällyckad Volleybollturnering.
Idrottsförmännen ska även hålla i en spökbollsturnering tillsammans med F-sektionen
nästa vecka, och de planerar hålla i en pingisturnering några dagar efter, även den med
F-sektionen.

Sexmästeriet

Matilda informerar om att de sista förberedelserna inför HTF-sittningen har gjorts, och
alla sexiga är informerade angående vad som förväntas av dem. E6 har samarbetat med
F6, eftersom de ska hålla i samma sittning dagen efter, och de planerar ha en gemensam
eftersexa.

Studierådet

Jacob höll i veckan i två evenemang, för E3 respektive BME3, för att försöka öka
svarsfrekvensen på CEQ-enkäter. Det var det första evenemanget av sitt slag, och gav
intressanta resultat för Jacob att arbeta med. Jacob berättar sen att Världsmästarna höll
i en intissittning, att Likabehandlingsombuden hade utbildning med Styrelsen, och att
Skyddsombudet med ansvar för fysik miljö bedrivit en undersökning som fått 260 svar
angående förbättringar i E-huset. Sedan har flera från Styrelsen deltagit i en workshop
angående Science Village.

B) Ekonomisk rapport Information

Det ekonomiska arbetet rullar på kontinuerligt. Ingenting nytt av vikt rapporteras.

C) Kåren informerar Information

Rasmus informerar om att fyllnadsval till Fullmäktige på Kåren stänger 8 april. Se-
dan berättar han att Teach for Sweden har workshop i veckan för att främja hållbart
engagemang för studenter aktiva inom studentlivet, där det bjuds på middag.

D) Omvärldsrapporter Information

§11 MH - inköp av 200 medaljer för att tacka funktionärer under covid Information
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Malin och Anna från Styrelsen 2021 presenterar äskningen. Det förs diskussion angående vil-
ken budgetpost den ska gå på, eller om den bör tas upp på det kommande Vårterminsmötet,
eftersom det är en stor kostnad. Jacob tycker det är fel att lägga kostnaden på Dispositions-
fonden, och tycker att det vore mer passande med Utrustningsfonden. Anna håller inte med,
och tillägger att hon hellre vill att medaljerna kommer som en överraskning, och att det där-
för inte bör tas upp på sektionsmötet. Robin inflikar med att han tycker Dispositionsfondens
beskrivning passar bra för att köpa in medaljer till sektionens medlemmar.

Mötet beslutade att bifalla äskningen i sin helhet.

§12 Matlagning till VTM Beslut

Robin yrkade på att skjuta på punkten till nästa möte. Mötet beslutade att bifalla
yrkandet.

§13 Revidering av hantering av trakasserier Diskussion

Robin informerar om att sektionens policies för hantering av trakasserier är bristfälliga,
och föreslår att påbörja ett arbete för att förbättra dem, antingen genom en projektgrupp
eller genom ett samarbete med hela Styrelsen. Han föreslår att involvera Emelie Zhu, som är
Studiesocialt ansvarig på Kåren. Fremja påpekar att gruppen bör ha en jämn könsfördelning,
och tycker att det passar bäst med en projektgrupp på grund av det. Styrelsen håller med
om att en projektgrupp låter bra.

§14 Valberedningen uppdaterar Information

Anna informerar om Valberedningens arbete inför Vårterminsmötet. De har skrivit en intern-
policy för hur arbetet ska gå till, samt har öppnat upp nomineringsperioden inför VTM, som
stänger 10 april. Ett formulär för Inspektorvalet kommer läggas upp, och nomineringarna
anslås måndagen 2 april, efter omtentaperioden.

§15 Målning av källarvägg Diskussion

Robin berättar att Jonna Fahrman från Styrelsen 2021 i nuläget ansvarar för målningen av
källarväggen vid trappan närmast Edekvata, och undrade om Styrelsen 2022 skulle ta över
arbetet. Robin berättar att Jonna gärna fortsätter jobba med det, och mötet håller med om
att det inte är några problem att hon gör det. Joakim informerar om att målandet redan
godkänts av Husstyrelsen.

§16 Nästa styrelsemöte Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-04-05 12.10 i E:1123.

§17 Beslutsuppföljning Beslut

Joakim yrkade på att flytta sin beslutsuppföljning från S19 till S08.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

Joakim presenterar beslutsuppföljningen, och berättar att de fick in 260 svar totalt, vilket
var långt över förväntan. Resultatet presenterades på Husstyrelsemötet, med positiv respons.
Den totala kostnaden blev 440 kr per sektion, och gick därför över med 190 kr över äskat
belopp, på grund av den höga svarsfrekvensen. Eftersom det inte var mycket pengar, och
att det var ett tecken på att arbetet gick över förväntan menade Joakim att det inte var ett
problem.

Joakim yrkade på att stryka beslutsuppföljningen.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
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§18 Övrigt Diskussion

Punkten protokollfördes inte.

§19 OFMA Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 13:02.

Robin Bengtsson
Mötesordförande

Erik Brahemark Danielsen
Mötessekreterare

Fremja Ekre
Justerare
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