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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

Tove Hager valdes till justerare.
§5 Godkännande av tid och sätt

Beslut

Tid och sätt godkändes.
§6 Adjungeringar

Beslut

§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Linnea yrkade på att lägga till en ny punkt ’Kåren <3 E-sektionen’ före ’Nästa styrelsemöte’.
Föredragningslistan godkändes med yrkandet.
§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

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

Beslut

Blanca Fournier Bergström entledigades som Redaktör.
§10 Rapporter
A) Utskottsrapporter

Information

Ordförande
Robin har fortsatt planeringen inför VTM och bistått Bark i arbetet med att få klart
handlingarna. Han har även varit i kontakt med Malin och bokat möte för att diskutera
upplägget under VTM. Robin har även varit i kontakt med influencers för att hitta en
tid för att diskutera om de skulle vara intresserade av att posta ett inlägg veckovis för
att belysa våra styrelsemöten.
Kontaktor
Erik har jobbat på ordentligt med att få färdigt handlingarna till VTM och har därför
haft lite tid för annat.
Cafémästeriet
Cafémästeriet har skaffat en glassbox och ska börja sälja glass på onsdag. Caféfesten
tillsammans med D, F, K, M och I har planerats och ska utföras ikväll. Trion har bestämt
sista stängningen för terminen och datum för terminsstädning. Utöver det har det rullat
på som vanligt. Bakis har bakat blåbärsmuffins och ska baka drömtårta på söndag.
Förvaltningsutskottet
Morris berättar att han arbetat mycket med bokföring under omtentaperioden och inför
vårterminsmötet. Sedan berättar han att ekiperingsexperterna ska sälja ordensband och
sångböcker inför BME-balen.
Informationsutskottet
Förutom kontinuerlig utveckling av hemsidan har InfU inte haft så mycket för sig sedan
förra mötet. Ett stort stressmoment har dock skapats eftersom gitlab kommer begränsa
många av de funktioner DDG använder till sommaren (förutsatt att vi inte uppgraderar
till gitlab ultimate vilket kostar 1000 kr/användare/månad). DDG kommer troligtvis
behöva migrera större delen av utvecklingen till github vilket kommer leda till att viss
historik går förlorad om den inte dokumenteras. Emil utforskar i nuläget alternativ som
innebär att DDG kan stanna på gitlab utan att behöva betala men det ser inte så bra
ut.
Källarmästeriet
Källarmästeriet har hållit i pubrunda och genom den löst sin ekonomiska kris. Trion
har även haft möte med entertainern om utEDischot. Nu planeras nästa gille 13/5. KM
har även börjat prata om nollning och förbättringspunkter inför HT.
Nolleutskottet
NollU har de senaste veckorna fortsatt med arbetet inför temasläppet och phøset har
varit iväg och filmat temasläppsfilmen tillsammans med filmarna. Phørstärkningen har
bestämt tema och är i full gång med sina sykvällar. Tove håller fortfarande på att lösa
schemakrockar med de andra sektionerna och utöver det håller NollU på att förbereda
inför möten med de andra utskotten.
Näringslivsutskottet
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Jacob berättar att ENU arbetat för att ha årets första lunchföreläsning, med Spectracure, imorgon. Capgemini ska ha ett hackathon snart, och anmälan har öppnat. Hittils
har inte så många anmält sig, så Jacob uppmanar att tipsa om eventet. Sedan har ett
avtal skrivits med Axis.
Nöjesutskottet
NöjU har bedrivit sin normala verksamhet. På lördag är det Dreamhacke och utEDischogruppen börjar närma sig slutet på vårens arbete.
Sexmästeriet
Sexmästeriet har sedan senaste mötet planerat Sjungbok 2.0 som kommer hållas på den
södra innergården i E-huset. Detta för att försöka bevara traditioner som fallit bort
under pandemin. På torsdag och fredag håller sexmästeriet sina första sittningar med
alkohol och detta har förberetts noga. Sexmästaren har fått tillstånd för alla sittningar
framöver och vice sexmästare och sexmästare har planerat in dagar för att diskutera
nollningen. Dessutom har ett möte med NollU planerats in för att presentera det som
kommer hända på sittningar på nollningnen med grovplanering.
Studierådet
Studierådet är fortfarande i behov av ett nytt likabehandlingsombud. Studierådsordförande har försökt vidta olika åtgärder för att öka intresse men inget har kommit in
vilket är tråkigt. Tanken är att fortsätta invänta folk, annars lyfta detta på VTM också.
Annars går verksamheten bra och studierådsordförande ska kalla till möten för utskottet
innan läsperiodens slut. Imorgon är det specialiseringsmingel.
B) Ekonomisk rapport

Information

Morris informerar om att det ekonomiska arbetet rullar på, och att han åter är i fas
efter omtentaperioden. Han informerar sedan om att styrelsen måste vara med på resultatdispositionen som presenteras på vårterminsmötet. Sedan för han vidare information
från revisorerna om att det är viktigt med ordentliga underlag för att få subventionera
resor och biljetter till sittningar och dylikt.
C) Kåren informerar

Information

Linnea berättar att det i helgen är SFSFUM där mer än 50 av Sveriges kårer medverkar
för att diskutera politik. Nästa vecka håller kåren i phadderutbildningar och på fredag
är det doktorspromotion där färdigdisputerade får en ceremoni. Sedan berättar hon att
det fortfarande saknas heltidare, och att kåren tillsammans med alla sektionsstyrelser
hade ett kvalborgshäng som uppskattades.
D) Omvärldsrapporter

Information

Erik informerar om att vissa medlemmar snart reser till KTH på bal, samt att styrelsen
fått ett hemligt brev.
§11 Kåren <3 E-sektionen

Information

Linnea föreslår att bjuda på fika nästa vecka!
Styrelsen jublar.
§12 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-05-10 12.10 i E:1123.
§13 Beslutsuppföljning
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Inga beslut följdes upp.
§14 Övrigt

Diskussion

Punkten protokollfördes inte.
§15 OFMA

Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 12:51.

Robin Bengtsson
Mötesordförande

Erik Brahemark Danielsen
Mötessekreterare

Tove Hager
Justerare
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