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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

Närvarade t.o.m §17

Ständigt adjungerande
Näringslivsansvarig på Kåren
Talman

Linnea Jungestad
Malin Rudin

E18

Adjungerande
Studie- och karriärvägledare
Husstyrelserepresentant
Alumniansvarig E

Roger von Moltzer
Joakim Magnusson Fredlund
Filip Larsson
Jonatan Claesson

BME19
E17
E21

Närvarade t.o.m §9
Närvarade fr.o.m §8

Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ordförande Robin Bengtsson förklarade mötet öppnat kl 12:09.
§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

Roger von Moltzer adjungerades.
Malin Rudin adjungerades.
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Jonatan Claesson adjungerades.
Filip Larsson adjungerades.
Joakim Magnusson Fredlund adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Robin yrkade på att stryka punkten Valberedningens Ordförande angående val av Inspektor
eftersom Valberedningens Ordförande inte kunde närvara vid mötet.
Robin yrkade på att lägga till mötespunkt ’Roger von Moltzer presenterar sig’ efter §8.
Föredragningslistan godkändes med samtliga yrkande.
§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Inga nya protokoll lades till handlingarna.
§9 Roger von Moltzer presenterar sig

Information

Roger berättar om sitt arbete som Studie- och karriärvägledare. Han presenterar sedan ett
förslag på en workshop om att göra en egen studieplan och öppnar upp för frågor och funderingar. Han informerar också att Lär- och timplanen uppdaterats, och en ny modul kallad
’Min studieplan’ har lagts till.
§10 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Oskar Branzell entledigades som Näringslivskontakt.
Alex Chamoun valdes som Banan.
Arvid Müller valdes som Banan.
Axel Lagerstedt valdes som Banan.
Ture Strömberg valdes som Banan.
Sebastian Näslund valdes som Banan.
William Sjödin valdes som Banan.
Oskar Magnusson valdes som Banan.
Albin Davidsson valdes som Banan.
Charlie Celander valdes som Banan.
Brendan Carlson valdes som Banan.
Frida Lindén valdes som Banan.
Jonathan von Bergen valdes som Banan.
Jonatan Claesson valdes som Fotograf.
§11 Rapporter
A) Hur mår alla?

Information

Punkten protokollfördes ej.
B) Utskottsrapporter

Information

Ordförande
Robin har haft sitt andra möte med Ordförandekollegiet, denna gång utan företrädare.
Kollegiet hade också skiphte i helgen. Utöver det har Robin undersökt detaljer kring
Vårterminsmötet, samt satt sig in mer i sektionens ekonomi och bokföring.
Kontaktor
Erik har under veckan jobbat på med protokollskrivandet och rett ut vilka från Styrelsen
som ska besöka Finland i mars.
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Cafémästeriet
Petter berättar att han varit på kollegiemöte, vilket gjorde honom intresserad i att
undersöka alternativ till Martin & Servera och Mormors Bageri för LED-café. Sedan har
han med sina vices jobbat på att förbättra hygieninformation och arbetsbeskrivningar
till Dioder. Han berättar också att hans vices på söndag ska undersöka nya recept och
ingredienser.
Förvaltningsutskottet
Morris berättar att Ekiperingsexperterna har valt ut två hemsidor för beställning av
utskottshoodies. Sedan berättar han att Hustomtarna och Vice Förvaltningschef tillsammans med sina företrädare har städat i Sicrit.
Informationsutskottet
Emil rapporterar att han har säkrat flera av sektionens mjukvarulösningar från kraschar, och att Macapärerna har uppdaterat barskärmarna i Edekvata så att de är mer
användarvänliga. Han berättar sedan att årets första Kodhackarkväll bokats för denna
vecka, och att han tillsammans med Näringslivsutskottet ordnat en uppskattad CVfotografering. Sedan informerar han att Informationskollegiet är uppstartat, med första
möte denna vecka. Utöver det har utvecklingen av sektionens nya hemsida gått framåt,
och borde snart kunna skeppas ut som beta.
Källarmästeriet
Fremja berättar om årets första gille, som blev en succé, samt att planeringsarbetet
inför nästa gille och för den kommande företagspuben har påbörjats. Sedan berättar
hon att hon haft Kollegieskiphte och Kollegiemöte.
Nolleutskottet
Tove berättar att Phøset hållit i phadderinfo, samt har jobbat med frågor runt nollningen, t.ex om Styrelsen ska få söka phadder och om hur man involverar internationella
nollor mer. Utöver det berättar Tove att utskottet haft kickoff och förberedelser inför
phusktemasläppet, samt att diskussioner förts om Phøskläder.
Näringslivsutskottet
Axel har under veckan kommunicerat med företag angående att hålla i lunchföreläsningar, med flera som visat intresse. Sedan höll han tillsammans med InfU i en CVfotografering som gick bra.
Nöjesutskottet
Erik berättar att den planerade utskottskickoffen fick ställas in, men att Bananer nu valts
in, vilket ökar budgeten. Sedan informerar han att diskussioner förts med D-sektionen
angående UtEDischot. Förutom det berättar han att Fritidsledarna hållit i sin första
spelkväll, och att Idrottsförmännen firade OS-guld i handboll på Sporta med E.
Sexmästeriet
Matilda har under veckan tillsammans med Balkommitén påbörjat planeringen inför
BME-jubileumsbalen, och att hon tillsammans med sin vice satt budget, schema och
tema inför skiphtet. Sedan har hon planerat ett Zoom-möte med alla Sexiga, för att
informera om vad som förväntas av dem när de jobbar på sittningar. Utöver det har
hon haft Kollegieskiphte och Kollegiemöte.
Studierådet
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Jacob rapporterar att CEQ-granskningen för LP2 är klar, och att möten och verksamhetsplaner ska planeras under kommande vecka.
C) Ekonomisk rapport

Information

Morris har inte kunnat sköta bokföringen på grund av sjukdom.
D) Kåren informerar

Information

Linnea informerar om att Kårens bastu missbrukats som festlokal, vilket Kåren fick
städa efter. Som följd av det har Kåren beslutat att i framtiden tillfälligt stänga av
sektioner som lämnar bastun i oreda i två månader.
Linnea berättar att ValFM är på gång, och uppmuntrar folk att söka. Sedan informerar
hon att Speak Up Days påbörjas nästa vecka, där det kommer finnas ett lotteri med
priser med värde från 150-1700 kr. Kåren ska hålla en pub den 2:a mars, där man kan
mingla med heltidare ifall man i framtiden funderar på att söka.
E) Omvärldsrapporter

Information

Inget nytt för denna vecka.
§12 Covid-19

Information

Kåren har släppt restriktioner på sina lokaler. Inget nytt utöver det.
§13 Vårterminsmöte MH04

Diskussion

Malin presenterar handlingen. Hon och Robin har kommit fram till datumet 11 maj 2022 för
Vårterminsmötet med anledning av att det är efter omtentaperioden, så många sektionsmedlemmar lär kunna delta. Det ger också medlemmar god tid att förbereda motioner.
Mötet beslutade att lägga Vårterminsmötet den 11:e maj 2022.
§14 Valberedningens Ordförande angående val av Inspektor

Diskussion

Punkten skjuts upp till nästa vecka eftersom Anna inte kunde närvara vid mötet.
§15 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-02-22 12.10 i E:1123.
§16 Beslutsuppföljning

Beslut

Inga beslut följdes upp.
§17 Övrigt

Diskussion

Joakim presenterar sin äskning.
Mötet beslutade att bifalla äskningen i sin helhet.
§18 Sammanfattning av mötet
§19 OFMA

Information
Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 12:57.

Sida 4 av 5

E-sektionen inom TLTH

Robin Bengtsson
Mötesordförande

Protokoll S04/22
2022-02-15

Erik Brahemark Danielsen
Mötessekreterare

Axel Andersson
Justerare
Sida 5 av 5

