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Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ordförande Robin Bengtsson förklarade mötet öppnat kl 12:13.
§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

Emil Lantz valdes till justerare.
§5 Godkännande av tid och sätt

Beslut

Tid och sätt godkändes.
§6 Adjungeringar

Beslut

Klara Almgren adjungerades. Robin Johansson adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Föredragningslistan godkändes
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§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Protokoll för S07 godkändes och lades till handlingarna.
§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Malte Olsson valdes som Diod.
Emma Friberg valdes som Diod.
Jonatan Claesson valdes som Diod.
Alfred Olovsson valdes som Diod.
§10 Rapporter
A) Utskottsrapporter

Information

Ordförande
Robin har haft ett möte med Ordförandekollegiet och Øverphøskollegiet för att diskuterade förväntningar och samarbete under nollningen. Han har även varit med på en
utbildning i ledarskap som hölls av Teach for Sweden, och en skyddsrond i E-sektionens
lokaler. Sedan gästade han även A-sektionens jubileumsbal. Utöver det har han fortsatt
arbeta med VTM.
Kontaktor
Erik har mest jobbat på med Vårterminsmötet, och har till slut fått in alla anmälningar
för utskottshoodies, och därmed överlåtit arbetet till Ekiperingsexperterna.
Cafémästeriet
Petter berättar att caféet haft stor brist på Dioder, och har därför varit tvungen att själv
hoppa in sex gånger. Det ser dock ljusare ut, eftersom några nya Dioder har valts in.
Petter informerar sen att Inköps- och lagercheferna tagit emot den första beställningen
från Svensk Cater, och att caféet förbereds för stängning över omtentaperioden.
Förvaltningsutskottet
Morris har varit på skyddsrond i E-huset, och väntar på en lista från husstyrelsen över
vad som förväntas åtgärdas. Sedan har Ekiperingsexperterna skickat offert för hoodiebeställning och väntar på svar.
Informationsutskottet
InfU har arbetat kontinuerligt under de senaste veckorna, med två kodhackarkvällar,
stadigt arbete på hemsidan, samt påbörjat arbete med E-sektionens informationsutskick
av InfluEncers. Utöver det har Emil jobbat med att förbättra docs-repot på sektionens
GitLab.
Källarmästeriet
Fremja har planerat inför alumnipuben och pubrundan som kommer snart, och haft
möten med Balkommitén för att planera jubileumveckans pubar.
Nolleutskottet
Tove har haft möte med Studie- och yrkesvägledaren angående den akademiska mottagningen, och även haft ett möte med ING-sektionen och A-sektionen för att planera
en sektionsöverskridande sittning under nollningen. Nollningschemat är näst intill klart,
med endast några få krockar kvar att reda ut. Sedan är Phøset nästan färdiga med
sina kläder, men på grund av att mantlarna blivit försenade väntar de med att filma
temasläppsfilmningen. Utöver det har alla phaddrar fått veta om att de blivit valda.
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Näringslivsutskottet
ENU har haft kollegiekickoff, där en stor del av utskottet deltog. Sedan har Axel börjat
reda ut en lunchföreläsning med SpectraCure, börjat arbeta med en framtida FEDpub, och tillsammans med sponsansvarig inom Phøset planerat en pluggkväll under
nollningen med Lunicore. Sedan har programledningen för BME visat intresse för att
sponsra BME-balen.
Nöjesutskottet
Det har varit låg aktivitet inom NöjU sedan sist, men den vanliga verksamheten har
rullat på. Idrottsförmännen planerar ha en spökbollsturnering nästa helg.
Sexmästeriet
Matilda berättar att E6 hållit i en sittning för HTF, där F6 höll en likadan dagen
efter. Det gick bra, och de eftersexade tillsammans, vilket har inspirerat till mer samarbete med F-sektionen. Sedan har bokningar och planering inför BME-jubileumsbalen
och temasläppet påbörjats. Sedan har E6 haft möte med Balkommitén för att planera
jubileumsveckan.
Studierådet
Jacob har hållit i flera CEQ-möten, och har även fått kontakt av Studierådet på Wsektionen angående en kurs i BME-tvåan. Vice SRE-ordförande planerar tillsammans
med SRE-ledamöter Mentorskapsprogrammet och ett specialiseringsmingel. Sedan har
ett Likabehandlingsombud blivit valt till Heltidare på Kåren, så arbetet för att ersätta
funktionären har påbörjats. Utöver det har Jacob ett antal möten i veckan, med programledningarna för E, BME, kollegiet och inom utskottet. Avslutningsvis ska arbetet
med pluggphaddrar påbörjas inom kort.
B) Ekonomisk rapport

Information

Morris informerar om att bokföringsarbetet rullat på i bra tempo, och att han börjar
ta itu med sin hög och komma ikapp. Han ska också ha en ekonomisk utbildning med
Styrelsen idag.
C) Kåren informerar

Information

Otto informerar om att ett gäng nya Heltidare valts in, men det saknas fortfarande nya
Kårordförande, Informationsansvarig och Näringslivsansvarig, och ett antal poster inom
Kårstyrelsen. Sedan informerade han att bastun potentiellt skulle stängas en stund på
grund av att skador.
D) Omvärldsrapporter

Information

Erik informerar om en inbjudan till Aalto-universitetets 100-årsjubileum, där två Styrelseledamöter får delta.
§11 MH Jubileumskommitéen

Information

Anna presenterar sin motion. Hon berättar att det är mycket som kan göras för att fira
E-sektionens 60-årsjubileum, och att den sittande Balkommitén gärna vill starta en projektgrupp för att kunna fortsätta arbeta med det när de går av sina poster.
Mötet beslutade att bifalla motionen.
§12 Matlagning till VTM
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Robin berättar att han vill bestämma någon inom Styrelsen som ansvarar för matlagningen
till Vårterminsmötet, för att göra processen så smidig som möjligt.
Morris och Axel ställer upp för att ta ansvaret.
Otto tipsade om att laga lasagne, då det är väldigt enkelt och billigt att göra i stora mängder,
och enkelt att anpassa för medlemmarnas preferenser. Matilda informerar om att E6 har ett
färdigt recept för lasagne som kan användas.
§13 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-04-12 12.10 i E:1123.
§14 Beslutsuppföljning
§15 Övrigt

Beslut
Diskussion

Anna berättar att ingen i nuläget tackat ja till några nomineringar för posterna som väljs
in på Vårterminsmötet, och önskar att Styrelsen ska försöka marknadsföra det hårdare för
sektionens medlemmar. Otto inflikar med att Lundakarnevalen har en mycket stark påverkan
på detta, och att samma sak hände för fyra år sedan.
Robin informerar om att E-husets skyddsrum, däribland ett som finns i EKEA, kan behöva
ses över, då det i nuläget är osäkert om de kan göras brukningsbara inom 36 timmar.
§16 OFMA

Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 12:49.

Robin Bengtsson
Mötesordförande

Erik Brahemark Danielsen
Mötessekreterare

Emil Lantz
Justerare
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