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E-sektionen inom TLTH

Protokoll för Styrelsemöte S13/22
Närvarande
Styrelsen
Ordförande
Kontaktor
Informationschef
Förvaltningschef
Cafémästare
Sexmästare
Krögare
Entertainer
SRE-ordförande
ENU-ordförande
Øverphøs

Robin Bengtsson
Erik Brahemark Danielsen
Emil Lantz
Morris Thånell
Petter Melander
Matilda Torén
Fremja Ekre
Erik Wickström
Jacob Forsell
Axel Andersson
Tove Hager

E19
E20
E20
BME19
BME19
BME21
BME20
BME19
E19
E21
BME19

Ständigt adjungerande
Näringslivsansvarig på Kåren

Linnea Jungestad

Adjungerande
Vice entertainer

Lovisa Ahlvin
Emma Friberg

BME21
BME20

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

Axel Andersson valdes till justerare.
§5 Godkännande av tid och sätt

Beslut

Tid och sätt godkändes.
§6 Adjungeringar

Beslut

Lovisa Ahlvin adjungerades. Emma Friberg adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Föredragningslistan godkändes med samtliga yrkande.
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§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

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

Beslut

Matilda Horn entledigades som källarmästare.
Matilda Horn beslutades entledigas som skyddsombud med likabehandlingsansvar den 6:e
juni.
Emma Friberg valdes som skyddsombud med likabehandlingsansvar.
§10 Rapporter
A) Utskottsrapporter

Information

Ordförande
Robin har sedan sist deltagit på, samt arrangerat VTM tillsammans med resten av
styrelsen. Han har även haft uppföljningssamtal med nästan alla i styrelsen. All input
från dessa samtal beaktas i planeringen av hösten. Robins fokus har skiftats från VTM
till avslutning av terminen och planeringen av uppstarten i höst, mer specifikt nollning.
Kontaktor
Förra veckan hölls VTM, där Erik protokollförde, vilket var en intressant upplevelse.
Mötet gick förvånansvärt smidigt, och slutade tidigt. Efter det reste Erik tillsammans
med Fremja, Petter och Jacob till Stockholm för att gästa Konglig Elektrosektionen
vårbal (KTH).
Återigen har det blivit problem med hoodiebeställningen, då även den nya sidan saknar
ett antal hoodies som vi ville beställa. Därför behövs en ny sida väljas ut.
Cafémästeriet
Inte mycket nytt har skett inom cafémästeriet sedan förra styrelsemötet. Utskottet har
diskuterat stängning och planer inför hösten och sommaren. En tredje bakis ska rekryteras. Terminsstädning planeras att genomföras på onsdag eftermiddag.
Förvaltningsutskottet
Morris och hans vice har jobbat med att åtgärda sakerna som dök upp under skyddsronden. Utöver det har Morris mest försökt göra klart det ekonomiska arbetet inför
sommaruppehållet.
Informationsutskottet
DDG har programmerat. Fotomojten borde sluta krascha nu då filsystemet bytts från
FTP till NFS. I söndags köptes en Adobelicens in till influEncers vilket kommer innebära
mindre strul för både dem och picassos.
Källarmästeriet
KM har haft schlagergille och hållit i baren på Capgemini-eventet.
Nolleutskottet
Under veckan har NollU fortsatt arbetet med eventplaneringen och börjat spåna på
namn till eventen för att kunna beställa märken. Tove har även haft möten med øverphøs
på andra sektioner för att planera event och lösa krockar i schemat. Phøset har förberett inför möten med utskotten och phørstärkningen har hållit en phadderkickoff samt
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börjat spåna på nolledansen. Utöver det har phadderansvariga i phøset förberett inför
phadderutbildningen imorgon.
Näringslivsutskottet
ENU har genomfört hackathonet med D-sektionen och Capgemini. ENU har också haft
sin sista mailskrivarkväll för terminen och planerar på att göra just mailskrivarkvällar
till ett återkommande moment varannan vecka med alla näringslivskontakter till nästa
termin. Axel hade möte med DeBricked och sponsphøs för eventet de ska ha under
nollningen. Axel inväntar även pallar med glasmatlådor från FOI.
Nöjesutskottet
NöjU har bibehållit sin ordinarie verksamhet med spelkvällar och sporta med E.
Sexmästeriet
Sexmästeriet har i veckan arrangerat Sjungbok 2.0 på innergården till E-huset. Därmed
har E6 haft sista sittningen inför sommaren och ändrar därför fokus mot planering av
sittningarna under nollningen. Inför nollningen har alla budgetar satts och en jobbarenkät har gått ut. Möten med sexmästare på andra sektioner inför sittningar med andra
sektioner har bokats in.
Studierådet
Studierådet har haft sitt sista utskottsmöte - både internt och utskottsmöte. Denna
vecka planeras möten inför pluggkvällarna, både innehållsmässigt samt mat och lokaler. Idag på eftermiddagen är det PLED-E möte. CEQ-möten pågår just nu för lp3.
Studierådet har också fått ett ny likabehandlingsombud. Det stora just nu är mentorskapsprogrammet och studierådet behöver mer folk. Studierådsordförande uppmanar
styrelsen samt styrelsens studiekamrater att söka. Det är inte tidskrävande och utgör
en stor trygg punkt för de kommande nollorna.
B) Ekonomisk rapport

Information

Morris informerar om att ekonomin går bra, och att han ligger i god fas efter arbetet
med vårterminsmötet. Terminen börjar närma sig sitt slut, så Morris ber alla att skicka
in kvitton så att han kan avsluta för sommaren.
C) Kåren informerar

Information

Linnea berättar att hon fått en efterträdare, och att posten inte längre blir vakantsatt.
Dock saknas det fortfarande kårordförande och informationsansvarig. Sedan informerar
hon om att anmälan till nyårsbalsgruppen öppnar upp snart och att heltidarkontoret är
stängt på fredag på grund av Lundakarnevalen.
D) Omvärldsrapporter

Information

Erik berättar att medlemmar från styrelsen besökt KTH, där de träffat flera andra
elektrostyrelser från olika universitet i Sverige och Finland.
§11 Input till husstyrelsemöte

Diskussion

Morris glömde åka till Biltema i helgen, och kommer inte kunna fixa allt som behövs efter
skyddsronden. Fremja tycker det borde vara möligt att kunna öppna fönster i E-huset, exempelvis i E:1123. Petter önskar att Mormors Bageri ska få access till E-huset för att kunna
lämna bröd på morgonen. Axel påpekar ventilationstrumman som brukar göra oljud i E:1123.
§12 Avslut på VT och uppstart av HT
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Robin informerar om att vårterminen börjar närma sig sitt slut, och att det är dags att börja
göra sig redo på höstterminen. Det kommer vara mycket fokus på nollningen, vilket börjar
med information av phøset inom kort. Robin informerar om att han själv kommer sitta under
sommaren och planera upplägget inför höstterminen samt att han kommer göra ekonomiskt
arbete. Inför nollningen behövs även bilder på styrelsen till nollEguiden, och ett datum måste
bestämmas före nollningen för att arrangera en pajphest.
§13 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att skjuta på beslutet tills nästa termin närmar sig.
§14 Beslutsuppföljning

Beslut

Ingen beslutsuppföljning.
§15 Övrigt

Diskussion

Punkten protokollfördes inte.
§16 OFMA

Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 13:03.

Robin Bengtsson
Mötesordförande

Erik Brahemark Danielsen
Mötessekreterare

Axel Andersson
Justerare
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