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Ständigt adjungerande
Näringslivsansvarig på Kåren

Linnea Jungestad

Adjungerande
Husstyrelserepresentant

Joakim Magnusson Fredlund

BME19

Närvarade fr.o.m §10

Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ordförande Robin Bengtsson förklarade mötet öppnat kl 12:11.
§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

Joakim Magnusson Fredlund adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Robin yrkade på att lägga till punkten ’Roger von Moltzer presenterar sig’ före §11.
Robin yrkade på att lägga till punkten ’Äskning - Inköp av diverse till Edekvata och Baren’
efter §12
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Robin yrkade på att lägga till punkten ’Äskning - inköp av ny märkmaskin till HK’ efter
§12
Föredragningslistan godkändes med samtliga yrkande.
§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Fabian Sondh entledigades som Diod.
Eric Peters entledigades som Fotograf.
Lukas Niklasson Lundqvist valdes som Diod.
Liam Liljeqvist valdes som Diod.
Isa Clementsson valdes som Diod.
Axel Lagerstedt valdes som Diod.
§10 Rapporter
A) Hur mår alla?

Information

Punkten protokollfördes ej.
B) Utskottsrapporter

Information

Ordförande
Robin har haft sitt först kollegiemöte, där han lärde känna andra sektioners ordförande.
Sedan har han och några andra från Styrelsen haft ett möte med husintendenten och
några från D-sektionen om förhållningssätt i E-huset.
Kontaktor
Erik har fortsatt lära sig om posten, men inte så mycket nytt har hänt i veckan.
Cafémästeriet
Petter berättar att LED-café haft öppet sin första vecka, vilket varit både roligt och
utmanande. Särskilt utmanande har varit att göra rätt antal sallader och mackor, eftersom många fortfarande studerar på distans. Sedan har han tillsammans med sina
vices planerat inför kärleksveckan.
Förvaltningsutskottet
Morris har haft uppstartsmöte med Arkivarierna, och har planerat lite inför deras verksamhetsår. Han har också haft möte med Hustomtarna, som är taggade på att fixa
trasiga grejer i Edekvata. Utöver det går bokföringen bra.
Informationsutskottet
Emil berättar att han nu haft uppstartsmöte med alla funktionärer i utskottet. Han
meddelar att Redaktionen har påbörjat skrivandet av HeHE och vill intervjua Styrelsen
till deras första nummer. Sedan har han skickat en faktura till Västgöta Nation, eftersom
de olovligen lagt upp affischer på sektionens anslagstavlor.
Källarmästeriet
Fremja har haft klägg- och drinkverkstad inför kommande gillen.
Nolleutskottet
Tove berättar att alla Phørstärkarintervjuer är färdiga, och att de nu inom kort ska väljas
in. Hon fortsätter med att alla Phøsen har jobbat inom sina olika ansvarsområden, och
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att sponsarbetet går bra. Sedan berättar hon om utskottets Zoom-workshop, som de
hade istället för kickoff, som gick bra.
Näringslivsutskottet
Axel har sedan sist haft möte med Näringslivskollegiet, där han lärt sig mycket om
posten. Han har också diskuterat med Phøset om ryggsäckar för nollningen, som Doch F-sektionen gett sina nollor. Antagligen blir det av, påstår han. Utöver det har han
diskuterat företagspub med ett företag och potentiellt hittat spons för Sporta med E.
Nöjesutskottet
Erik redogör för att han löst så att alla funktionärer som ska gå A- och B-cert ska få
göra det. Han har diskuterat DÖMD med sina vices, och det verkar som att det blir
av under året. Sedan har Fritidsledarna beställt nya toppar för att reparera de trasiga
biljardköerna.
Sexmästeriet
Matilda berättar att alla mästarna var med och tryckte kavajer under förra helgen, vilket
gick bra trots dåliga stenciler. Hon berättar också att hon planerat göra ett schema
för vem som går brandrundor inför sittningar. Samma personer ska även ansvara för
städning efter eftersexor.
Studierådet
Jacob rapporterar att alla CEQ-undersökningar för LP1 är lösta, och alla för LP2 har
släppts. Han berättar sedan att HTF har blivit mer aktiva och börjat söka faddrar, och
har lagt upp posters på sektionens anslagstavlor för det.
C) Ekonomisk rapport

Information

Morris rullar på med bokföringen. Sektionen har inte kommit igång så inte så mycket
behöver göras. Inga fakturor har skickats ut än.
D) Kåren informerar

Information

Linnea presenterar vad som sker inom Kåren för tillfället. Hon berättar att det finns
många tomma poster, och vädjar för att fler ska söka sig dit. Bland annat söker hon
själv och projektledaren för Arkad funktionärer. Sedan berättar hon att en utbildning
för utbildningsansvariga inom sektionerna bedrivits och att Näringslivskollegiet håller
på att starta upp.
E) Omvärldsrapporter

Information

Inget nytt denna vecka.
§11 Roger von Moltzer presenterar sig

Information

Roger kunde inte närvara vid mötet.
§12 Covid-19

Information

Regeringen har kommit ut med att alla restriktioner kontinuerligt slopas från 9:e februari till
1:a april. Vad detta innebär för sektionens verksamhet är i nuläget inte helt klart, då det är
LTHs och Kårens regler som gäller.
§13 Äskning - Inköp av diverse till Edekvata och Baren

Beslut

Fremja presenterar äskningen.

Signaturer:

MO:

MS:

J:

Sida 3 av 5

Protokoll S02/22
2022-02-03

E-sektionen inom TLTH

Mötet ser positivt på äskningen, men diskuterar huruvida det verkligen passar in på Dispositionsfonden.
Mötet beslutade att bifalla äskningen i sin helhet.
§14 Äskning - inköp av ny märkmaskin till HK

Beslut

Jacob presenterar äskningen.
Mötet ser positivt på äskningen, och diskuterar återigen budgetposter, men kommer fram
till att det passar till Dispositionsfonden.
Erik Wickström yrkade på att döpa den nya märkmaskinen till Game Boy Advance.
Jacob jämkar sig med Eriks tilläggsyrkande.
Mötet beslutade att bifalla äskningen i sin helhet.
§15 Budget för kickoffer

Diskussion

Mötet diskuterar hur mycket pengar från Funktionärsvård som bör användas för kickoffer.
På grund av brist på information bestämmer mötet att skjuta upp punkten till nästa möte.
Punkten skjuts upp till nästa styrelsemöte.
§16 Workshop sexuella trakasserier och krishantering

Diskussion

Robin berättar att han gått en utbildning inom sexuella trakasserier och krishantering. Han
föreslår att resten av Styrelsen ska gå på en liknande workshop, anordnad av Robin själv
tillsammans med Likabehandlingsombuden. Ingen ifrån Styrelsen motsätter sig förslaget.
§17 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-02-09 12.10 i E:1123.
§18 Beslutsuppföljning

Beslut

Fremja yrkade på att flytta beslutsuppföljningen för ’Äskning - köp av fatkyl’ från S05/22
tills nu.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Fremja berättar att hon fick tag på en fatkyl gratis, och att endast kostnaden för att hyra
Rulle belastade budgeten för äskningen.
Mötet beslutade att stryka beslutsuppföljningen.
§19 Övrigt

Diskussion

Joakim berättar om ett framtida projekt om en undersökning där studenter får säga vilka
förbättringar de vill ha i E-huset. På grund av tidsbrist och stort intresse av Joakims punkt
besluter mötet att diskutera det vid nästa styrelsemöte.
Axel har läst Stadga och Reglemente och har hittat flera redaktionella ändringar han vill
göra. Mötet besluter att han presenterar alla ändringar han vill göra vid nästa möte.
Jacob vill vid ett framtida möte diskutera jubileumsbalen för BME med anledning av att
han tycker sektionen helt ska stå bakom den, trots att den inte angår hela sektionen.
§20 Sammanfattning av mötet

Information

Linnea från Kåren har berättat vad som händer där, och uppmanar till att söka till funktionär.
Två äskningar har bifallits och en beslutsuppföljningen har strukits. Verksamheten har flutit
på bra, och restriktionerna är på väg bort, vilket öppnar upp för flera utskott.
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§21 OFMA

Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 13:11.

Robin Bengtsson
Mötesordförande

Erik Brahemark Danielsen
Mötessekreterare

Tove Hager
Justerare
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