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Ständigt adjungerande
Adjungerande
Näringslivsansvarig på Kåren

Rebecka Knutsson

Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

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

Nora Öhlin adjungerades.
Axel Lagerstedt adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Axel Lagerstedt yrkade på att flytta fram §14 ’Beslutsuppföljningar’ till §8.
Föredragningslistan godkändes med samtliga yrkande.
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§8 Beslutsuppföljning

Beslut

Axel berättar att inköpet gick under budget, och att pimpningen blev vällyckad.
Axel yrkade på att stryka beslutsuppföljningen.
Mötet beslutade att stryka ’Pimpning av Soundboksar’.
§9 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Protokoll för S16 godkändes och lades till handlingarna.
§10 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Antonia Mundt-Petersen valdes som diod.
Elin Röjås valdes som diod.
Adam Lindquist valdes som diod.
Irene Truong valdes som årskursansvarig E-1.
David Dahlin valdes som årskursansvarig E-1.
Elin Helmersson valdes som årskursansvarig E-2.
Axel Andersson valdes som årskursansvarig E-2.
Eric Weidow valdes som årskursansvarig E-3.
Daniel Danielsson valdes som årskursansvarig E-3.
Emilia Österlund valdes som årskursansvarig BME-1.
Alen Mahmutovic valdes som årskursansvarig BME-1.
Lovisa Ahlvin valdes som årskursansvarig BME-2.
Anna Dabiri valdes som årskursansvarig BME-2.
Ebba Knubbe valdes som årskursansvarig BME-3.
Alma Lennartsson valdes som årskursansvarig BME-3.
§11 Rapporter
A) Utskottsrapporter

Information

Ordförande
Robin har haft möte med Picasso angående posters inför Expo och HTM. Han har även
pratat med øvermarskalken gällande balen samt valberedningens ordförande angående
arrangerandet av Expot. För övrigt har Robin deltagit under nollehelgen och bevittnat
starka insatser av E-sektionen.
Kontaktor
Erik har inte gjort särskilt mycket i veckan på grund av tidsbrist.
Cafémästeriet
På caféfronten inget nytt.
Förvaltningsutskottet
Hustomtarna och vice förvaltningschef har jobbat lite med att fylla sektionens förstahjälpenkit och hjälpt till med uthyrning/låning av bord med mera. Annars har det inte
hänt så mycket.
Informationsutskottet
InfU har jobbat på att fotografera diverse event under nollningen. Teknokraterna hjälpte
till under ENUs event FEm-Game. DDG har jobbat som vanligt (gillemode är snart
reworked och AHS är på g).
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Källarmästeriet
KM har jobbat på pubrundan i fredags och planerar för fullt inför temagillet och DimmE.
Nolleutskottet
NollU har i veckan fått klart alla uppdrag och har än så länge vunnit Lådbilen, men
håller även tummarna för en vinst från Regattan! Phøset och phørstärkningen har därför deltagit på alla Kårens event och taggat igång. Under veckan hölls det även ett
företagsevent, FEm-game med Ericsson, som verkade vara uppskattat av både sektionen och företaget. Under veckan var även Peab (som förvaltar sjön Sjøn åt Akademiska
Hus) i sjön Sjøn och testade vattenkvaliteten vilket resulterade i ett badförbud i sjön
Sjøn bara några dagar innan Regattan. Regattan flyttades därför till Kunskapsparken
på Brunnshög och kunde i princip genomföras i sin helhet med bra resultat trots omständigheterna. Under nollehelgen kämpade nollorna riktigt hårt med alla uppdrag och
NollU är väldigt stolta över E-sektionens insats. Under lördagen fick phøset även gå på
en sittning tillsammans med K- och A-sektionen och njöt av god mat och hade väldigt
trevligt.
Näringslivsutskottet
ENU har lämnat prisförslag till QGroup både för ett eget evenemang, med två företagspubar och en tävling i gasque, och spons till balen. Vi korsar fingrarna här att allt går positivt där. ENU har haft sin första mailskrivarkväll för terminen. En massa järn har blivit
placerade i elden där. Kul! Utskottet har nästan helt utan ordförandes hjälp tillsammans med CM genomfört båda lunchföreläsningarna som var planerade till nollningen.
FEm-Game genomfördes också vilket var roligt och knappt regnigt. Huvudsponsorns
event efter nollningen har nu en anmälan inom kort är ute på sektionens kanaler. ENU
tog lite tid till att också uppdatera beskrivningarna av poster i utskottet på hemsidan
för att synliggöra det roliga med varje post.
Nöjesutskottet
Erik närvarade inte på mötet och kunde inte ge någon rapport.
Sexmästeriet
Sedan senaste mötet har sexmästeriet arrangerat en sittning tillsammans med A och
K i utställningshallen. Det var många sjuka i både K6 och E6 men det löste sig och
sittningen gick bra. Igår preppade köket inför nollningens första finsittning och i detta
nu har alla mästarpar och köksjobbare samlats för att börja sittningsdagen.
Studierådet
Studierådet har haft sitt första interna möte och det gick bra. Alla har inte kommit
igång fullt ut, men världsmästarna verkar ha arbete igång. CEQ-möten fortsätter rulla
på. Mentorskapet är fortfarande igång. Igår hade vi pluggkväll. Studierådsordförande
missade SRX pga pluggkväll. Imorgon är det likabehandlingspicknick, tack CM. Annars
sker annat gott kontinuerligt arbete.
B) Ekonomisk rapport

Information

Morris berättar att det strular lite med E-fakturor till LU och med DJ-bordet som det
äskades för på VTM, men annars går det nu nästan att se ekonomisk status för hela
våren och början av sommaren.
C) Kåren informerar
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Rebecka informerar om Kårestivalen som sker nästa vecka på tisdag med pub och mingel
med Kårfunktionärer. Troligtvis blir det oktoberfesttema.
D) Omvärldsrapporter

Information

Erik hade inget nytt att meddela för veckan.
§12 Sigillbevarare om medaljer

Information

Nora föreslog att ett formulär skickas ut till sektionen så att medlemmarna kan föreslå
potentiella framtida kandidater för sektionens medaljer. Emil tyckte det lät bra att få andra
medlemmars perspektiv som styrelsen missar.
Jacob frågade om det handlar om att sektionen ska rösta, men Nora svarade att det mest
handlar om diskussionsunderlag för styrelsen.
§13 Nollning

Diskussion

Punkten diskuterades inte.
§14 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-09-20 12.10 i E:1123.
§16 Övrigt

Diskussion

Tove berättade att sektionen inte fick så många bussbiljetter som betalades för till FlyING,
och att vissa fick resa till Helsingborg med egna medel. Hon tyckte därför det vore rimligt
att betala tillbaka de utsatta medlemmarna på något sätt, och Morris föreslog att han och
Tove löser det tillsammans. Robin tyckte kostnaden borde belasta Kårens ekonomi, eftersom
det var deras misstag.
Robin frågade Rebecka om status på bastun, som är stängd sedan helgen. Hon meddelar att
det kommer mer info sen.
Robin tog upp att sektionen inte kan stänga Edekvata för utomstående i vissa situationer,
exempelvis när det pågår alkoholservering och utomstående inte får komma in på grund av
tillståndet, men Service och Teknik på LTH vill inte göra några ändringar. Emil föreslog att
sektionen borde kunna förvalta access efter 17:00, då det är efter ordinarie studietid.
§17 Sammanfattning av mötet
§18 OFMA

Information
Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 12:51.

Sida 4 av 5

E-sektionen inom TLTH

Robin Bengtsson
Mötesordförande

Protokoll S18/22
2022-09-13

Erik Brahemark Danielsen
Mötessekreterare

Axel Andersson
Justerare
Sida 5 av 5

