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Entertainer
SRE-ordförande
ENU-ordförande
Øverphøs

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

E19
E20
E20
BME19
BME21
BME20
BME19
E19
E21
BME19

Ständigt adjungerande
Valberedningens ordförande
Inköps- och lagerchef

Anna Hollsten
Fredrik Giang

BME19
BME21

Adjungerande
Skyddsombud med ansvar för fysisk miljö

Joakim Magnusson Fredlund

BME19

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

Joakim Magnusson Fredlund adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Föredragningslistan godkändes med samtliga yrkande.
§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Protokoll för S15 godkändes och lades till handlingarna.
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§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Elsa Westerdahl valdes som diod.
Axel Andersson valdes som diod.
Elin Helmersson valdes som diod.
Elsa Gustafsson valdes som diod.
Simon Perell valdes som diod.
Alex Chamoun valdes som projektgrupp Teknikfokus.
Alex Bringsarve valdes som projektgrupp Teknikfokus.
Theo Calmar valdes som projektgrupp Teknikfokus.
Pontus Sjöstedt valdes som projektgrupp Teknikfokus.
Ture Strömberg entledigades som köksmästare.
§10 Rapporter
A) Utskottsrapporter

Information

Ordförande
Robin har spenderat en hel del tid med OK, både under event men även i möten.
Imorgon håller OK pub i Cornelis. Imorgon ska Robin även ha möte med Picasso för att
diskutera plakat inför Expot, HTM och VM. I fredags körde Robin och Emil till Hi-Fi
klubben i Malmö för att lämna in Soundboksarna på lagning. Under tiden får vi låna en
Soundboks av dem. För övrigt har Robin försökt hinna med så mycket planering som
möjligt inför Expo och HTM.
Kontaktor
Erik har implementerat förändringarna i reglementet sedan VTM, det återstår bara att
publicera det uppdaterade reglementet på hemsidan. Utöver det har han löst mailmysterier åt jubileumskommitéen.
Cafémästeriet
Cafémästeriat har haft en stressig vecka på grund av diodbristen och på grund av att
många av phaddrarna som ska jobba har behövt upplärning. Situationen har inte hjälpts
av att hela trion varit sjuk och därför inte fått lov att vistas i LED. Försäljningen har
varit rekordstor och mängden luncher som göras ska ökas. Igår gjordes 140 mackor
inför dagens lunchföreläsning och i eftermiddag ska samma göras inför morgondagens
föreläsning. Under mötet inspekterade miljöförvaltningen LED-café, som godkändes.
Förvaltningsutskottet
FVU har jobbat på delvis som vanligt. Ekiperingsexperterna har sålt märken och ouvvar
med mera vid flera tillfällen. Vice förvaltningschef har fixat sista från skyddsronden och
även lagat dörren till Edekvataköket. Morris har varit sjuk och bokföringen har därför
stått stilla. Skattmästaren har börjat på att ta ikapp efter sommaren.
Informationsutskottet
InfU har jobbat mycket under nollningen. Fotografer och filmarE har gjort ett hästjobb
och även teknokrater har fått jobba lite (vilket är kul för dem!). Kontinuerlig utveckling
pågår i DDG och där har hittats och fixats några buggar (bland annat strul med att
lägga till poster). Lager och gillemode omarbetas, och en draft för espresso 2.0 har gjorts
så att Petter kan göra sitt jobb. Lantz har också ändrat strukturen i docs. Även Ekoli
ska omarbetas någon gång i framtiden.
Källarmästeriet
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KM har planerat för fullt inför kommande pubrunda och temagille.
Nolleutskottet
Även den här veckan har varit fullspäckad för NollU. Under onsdagen arrangerade ØGP,
tillsammans med resten av PeppK, Pepping efter draggningen. Eventen gick bra förutom att phørstärkningen lämnades på draggningen utan information och phøset hade
stoneface och kunde inte hjälpa till. Under kvällen hölls det i INGvasion och där agerade
phøset vakter tillsammans med resten av fhøben. Under torsdagen var det Uppdragssittning på Göteborgs nation och även den verkade vara stökig men gick bra. Under
fredagen höll phørstärkningen i en ölmil till Lomma där nollorna fick elektroslajda för
första gången. Utöver att det var lite oklart med bussen hem så verkade kvällen ha gått
bra. Phøset fick dessutom besked om att Kårens bussar till FlyING inte räckte till de
platser som hade sålts och fick därför lägga hela kvällen på att fixa ihop bilar för att
kunna köra till Helsingborg dagen därpå. FlyING-eventet gick bra men eftersläppet fick
stängas ner tidigare på grund av otrygg stämning så vinnaren av FlyING har ännu inte
annonserats. Phøset höll sig, tack och lov, nyktra under hela eventet och kunde köra
några vändor fram och tillbaka till Lund så att alla kom hem. Under söndagen höll hela
NollU i Golden Hour där phøset var ansvarsbefriade och släppte sitt stoneface. Efter
det har ØP haft möte med ØPK och OK om FlyING och är nu väldigt taggad på att
få sova.
Näringslivsutskottet
ENU har planerat inför FEm-Game och gjort massa mackor med CM igen till lunchföreläsningarna idag med Gaim, och imorgon med TetraPak. Ett nytt företag verkar
taggade på pub och studiebesök senare mot vintern och ett prisförslag har skickats.
Nöjesutskottet
NöjU har hållit i ölmilen tillsammans med phørstärkningen och man har även fortsatt
planera inför jubileumsveckan senare i november.
Sexmästeriet
Sexet har varit på Uppdragssittning och haft kul. Sexet har också planerat mycket och
skickat ut formulär för NollEsiDningen till nollorna. Inbjudningarna till Gasque är klara
och tryckta, och kommer delas ut efter Vettiquette.
Studierådet
Det rullar på bra för studierådet! Igår hade studierådet sin första pluggkväll och det
gick bra! Väldigt bra uppslutning! Studierådsordförande tror att NollUs förslag med att
föra dit phaddrar har varit en god idé! Annat gott är att första SRX, första PLED-BME
har hållits och idag är det första PLED-E möte! I år är det nya programledningar också.
Mentorskapsprogrammet är nu igång och studierådet har 28 eller 29 mentorer. Torsdag
denna vecka (9/9) så är det studierådets första interna möte detta läsår. Nästa vecka
ska vi försöka hålla läsårets första stora SRE-möte. Studierådet har just nu ett formulär
öppet för nya årskursrepresentanter och förhoppningsvis fylls samtliga årskursansvarigposter så att de kan väljas in på nästa styrelsemöte. CEQ-kallelser från PLED-E LP4 är
påväg ut, men vissa LP3 kurser har fastnat och folk svarar inte när studierådsordförande
kontaktar dem. Studierådsordförande har också närvarat på föreläsningspauser för E-1
och BME-1 och har marknadsfört lite om årskursansvarig-posten.
B) Ekonomisk rapport
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Morris har varit sjuk och har därför ingen uppdatering förutom att mycket pengar
kommer in från iZettle på grund av nollningen.
C) Kåren informerar

Information

Kåren har ingen ny information denna vecka.
D) Omvärldsrapporter

Information

Mer information har tillkommit om Kallefestivalen på Chalmers. Vi har fått tre anmodningar, och priset ligger på 850 kr/person.
§11 Kravprofiler och postbeskrivningar

Information

Robin informerar om sidan med kravprofiler för sektionens funktionärsposter på den nya
hemsidan. Han ber styrelsen kontrollera att innehållet är korrekt och relevant, och att utreda
ifall fler kravprofiler bör skapas.
Anna ber styrelsen att informera valberedningen ifall någon kravprofil ändras.
§12 Anmodningar till jubileumsbalen

Diskussion

Anna berättar att planeringsarbetet inför jubileumsveckan, och särskilt jubileumsbalen, pågår för fullt, och att jubileumskommittéen nu har börjat utreda vem som ska anmodas och
bjudas in. Eftersom det är en lång lista på anmodningar ber Anna styrelsen att hjälpa till
med att bestämma.
Några förslag som ges av styrelsemedlemmar är att anmoda de som får medaljer, utvalda
från programledningarna, representanter från vänsektioner, samt alumner.
Anna önskar att styrelsen diskuterar frågar internt och uppdaterar valberedningen med en
lista inom två veckor. Anna informerar också om att 17-årskullen aldrig fått gå på någon
jubileumsbal, och ber styrelsen ha det i åtanke när listan bearbetas.
§12 Nollning

Diskussion

Matilda bad styrelsen vara städade under Vettiquette, så att nollorna lär sig förväntat beteende på finsittningar.
§13 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-09-13 12.10 i E:1123.
§14 Beslutsuppföljning

Beslut

Robin yrkade på att skjuta upp beslutsuppföljningen för ’Pimpning av soundboksar’ till S18.
§15 Övrigt

Diskussion

Jacob tog upp KPL 2.0, och föreslår där tre alternativ: att kolla intresset med vices för ett
större evenemang, att styrelsen håller KPL igen internt, och att inte göra någonting.
Joakim informerade om klimatkollegiemöte där det diskuterats en eventuell klimatofficerarpost. Joakim ska göra en motion till Kåren inom kort. Klimatkollegiet har också planerat in
en loppis som hamnar i slutet av nollningen.
Robin har skickat in handlingar till stadfästning inför nästa Fullmäktigemöte på Kåren, där
stadgeändringarna som röstades igenom under VTM ska klubbas igenom. En stadgeändring
var felaktig, och Robin kommer därför yrka på att den inte godkänns.
§16 OFMA

Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 13:02.
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