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Rebecka Knutsson
Johan Gran

Adjungerande
Sångförman

Elin Helmersson

E21

Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ordförande Robin Bengtsson förklarade mötet öppnat kl 12:14.
§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

Petter Melander valdes till justerare.
§5 Godkännande av tid och sätt

Beslut

Tid och sätt godkändes.
§6 Adjungeringar

Beslut

Elin Helmersson adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Robin yrkade på att ersätta §11 ’Fyllnadsval, funktionärsposter med flera kandidater’ med
en ny punkt ’Medaljer’.
Föredragningslistan godkändes med yrkandet.
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§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

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

Beslut

Wilma Brasch valdes som bakis.
Eric Weidow valdes som diod.
Ola Davidsson valdes som diod.
Henrik Ramström valdes som diod.
Jonathan Benitez valdes som diod.
Vincent Ossler Röyter valdes som diod.
Christian Melgar valdes som diod.
Theo Lönnebacke valdes som halvledare.
Sakarias Lundgren valdes som halvledare.
Nora Öhlin entledigades som influEncer.
Daniel Björklund entledigades som innovationsansvarig.
§10 Rapporter
A) Utskottsrapporter

Information

Ordförande
Robin har sedan sist suttit en hel del med planeringen av hela hösten och försökt göra en
outline för alla större sektionsaktiviteter och styrelsegemensamma åtaganden. Hoodies
till alla funktionärer som ville ha detta är i stort sett löst, med undantag för InfU och
enstaka funktionärer i andra utskott. Han har även försökt se över budgeten och pratat
med vinstdrivande utskott om möjligheten att göra förändringar i prissättningar och
förmåner inför hösten. Med den nya hemsidan publicerad (snyggt jobbat InfU <3) har
Robin så smått börjat lära sig använda denna. I skrivande stund lägger Robin energi
på nollningen och även processen att försöka lösa ouvvar så snabbt som möjligt. Utöver
det jobbar ordförandekollegiet med att hålla en pub i Cornelis den 7:e september, där
målgruppen primärt är icke-nollningsaktiva.
Kontaktor
Erik har tagit ordentlig semester från sektionen under sommaren, och jobbar nu på att
komma in i arbetet igen. Han har börjat arbeta med att implementera ändringarna till
reglementet efter VTM.
Cafémästeriet
CM har förberett för öppning, gjort mackor till DeBricked, och sett över ekonomin.
Ekonomin går rätt dåligt, och det är i nuläget inte rimligt att ge bort så många luncher
som man tidigare gjort. Det har därför beslutats att ge bort färre luncher till CM:s
funktionärer. Det är extrem diod- och halvledarbrist och CM kommer därför förlita
sig mycket på nollor och phaddrar vilket kommer vara ett stort stressmoment då de
troligtvis kommer vara mindre pålitliga än vanliga dioder. Bakis ska baka morotskaka.
Förvaltningsutskottet
Morris har återupptagit bokförandet efter sommaruppehållet, och påbörjat diskussioner
med ordförande och vinstdrivande utskott. Sedan har vice och hustomtar börjat reparera
trasiga grejer i Edekvata och ekiperingsexperterna har lämnat ut väskor och tröjor till
nollorna.
Informationsutskottet
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InfU har jobbat hårt på många fronter under sommaren. NollEguiden har skrivits klart
och den nya hemsidan har äntligen nått 1.0 och deployats till esek.se (med några bumps
eftersom DDG gärna ville få ut den före nollningen). Fotograferna har varit och fotograferat både på St. Hans och IKEA-sittningen. Utöver det har phøset kommit ut med
arbetsschema till nollningen för teknokrater och fotografer.
Källarmästeriet
Källarmästeriet har under sommaren designat och beställt märken till våra sektionsdrinkar, planerat nollningen och diskuterat alkoholkultur. KM har höjt priserna på drycker
med högre alkoholhalt samt priset på maten med en femkrona. Dessutom har vi fräschat
upp Edekvata lite med nya vägskyltar och en prideflagga under baren. Av personliga
skäl har vice krøgare Valentin fått avsäga sig sina jobbuppgifter i KM under obestämd
tid och vi jobbar därför som en krøgarduo i skrivande stund.
Nolleutskottet
NollU har i veckan äntligen fått dra igång med nollningen och kickade igång på riktigt
med Camp St. Hans igår som gick över förväntan, förutom några enstaka frisbee-golfare,
en störig man och en vilsen nolla. Phørstärkningen har i förra veckan även hållit i en
phadderkickoff och håller just nu på att ha möten med alla uppdragsphaddrar inför att
uppdragen drar igång. NollU höll även i en phadderutbildning i fredags som även den
kändes bra och informativ. Phøset jobbar vidare med att skriva dagsplaneringar och
släcka bränder och øverphøset har fullt upp med ØPK och ouvve-situationen.
Näringslivsutskottet
Axel kunde inte närvara vid mötet, men Elin meddelade att DeBricked håller på för
fullt och går bra.
Nöjesutskottet
Inom NöjU har funktionärerna jobbat inom sina poster inför våra event som skall hållas
under nollningen: Wildkidz, phaddergruppsolympiaden och stora nöjUdagen. Entertainer har lagt mycket av sin tid på utEDischot. NöjU hade även en kickoff söndagen vecka
-1 vilket var sköj.
Sexmästeriet
E6 har planerat nollningen för fullt sedan förra mötet. I lördags arrangerades en sittning
tillsammans med A6 och K6 för de internationella studenterna. Sittningen blev superbra
och intisarna fick smaka på raggmunk och blåbärspaj. I veckan har E6 välkomstsittning,
sjungboksinsångning och INGA problEm-sittning tillsammans med ING och A. Först
ut är välkomstsittning ikväll.
Studierådet
Studierådet har haft en hel del för sig och har en hel del framför sig. Studierådsordförande har deltagit på utbildning gällande sexuella trakasserier och krishantering. Studierådsordförande har planerat nollning i samband med vice och allt har gått super! Vi
har jobbat i år med att försöka tidigt marknadsföra studierådet och redan igår på måndag presenterade vi oss på deras välkomstpresentationer samt s:t hans och vi upplever
att det har gått bra! Nästa grupp som vi ska träffa är de nya masterstudenterna. Studierådsordförande har pratat med internationella koordinatorer som anordnade denna
möjlighet till oss (vilket är speciellt!) och stud. ordf, vice och likabehandling ska hålla
ett kort föredrag till masterstudenter på EEE och WIR denna torsdag. Mentorskapsprogrammet arbetas fullt med vilket vice ansvarar över (och det går bra). En annan grej
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studierådet måste ta tag i ganska snart är att hitta nya årskursrepresentanter. “Traditionellt” så har man bara förlängt tidigare årsreppars mandattid men studierådet vill
ha nyval och eventuellt krascha föreläsningar. Det finns lite andra grejer men det som
har blivit sagt är det stora.
B) Ekonomisk rapport

Information

Det går bra på vissa ställen och mindre bra på andra. LED har gått dåligt, men nu har
villkoren för gratismat ändrats. Inflation och corona påverkar sektionens ekonomi. Det
är svårt att i dagsläget se vad som behöver göras för att förbättra ekonomin.
C) Kåren informerar

Information

Rebecka informerar om mottagningsföreläsningarna med Sveriges ingenjörer nästa vecka
och ber sektionen marknadsföra.
D) Omvärldsrapporter

Information

Erik berättar om en förfrågan av IAESTE om att göra reklam genom E-sektionen samt
om två inbjudningar till vänsektioners höstbaler.
§11 Medaljer

Beslut

Nora Öhlin kunde inte närvara vid mötet, så Robin informerade mötet å hennes vägnar.
Bidragsmedaljen, utomstående förtjänstmedaljen och Krusidull-E:t ska delas ut. I samband
med sigillbevararen bestämmer styrelsen kandidaterna. Mest lämpligt är att dela ut medaljerna till jubileumsbalen. Robin ber styrelsen fundera ut vem som ska få medaljer.
Valet kommer att göras på ett inofficiellt styrelsemöte längre fram, och Robin ska prata mer
med Nora angående hur valet ska gå till, exempelvis genom att öppna upp för nomineringar
från sektionens medlemmar.
§12 Nollning

Diskussion

Johan Gran frågar hur det går med nollningen. Tove svarar att det går bra, men att det
känns lite läskigt att ge ifrån ansvar från phøset till phørstärkningEn och phaddrarna.
§13 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-08-30 12.10 i E:1123.
§14 Beslutsuppföljning
§15 Övrigt

Beslut
Diskussion

Johan Gran har kikat nya hemsidan och gett lite input till macapärerna. Han föreslår att
bilderna bör vara mer representativa för E-sektionens medlemmar.
Tove har fått höra att alla sektioner ska slänga i en sektionsskatttill draggningen. Hon undrar
vad vi ska slänga i. Erik Wickström inflikar med att det är en gammal tradition, men att vi
inte längre har en sektionsskatt.
Morris presenterar Axels äskning om att pimpa Soundboksarna.
Emil yrkade på att stryka den näst sista att-satsen och att belasta hela kostnaden på 1200
kronor på Dispositionsfonden.
Mötet beslutade att bifalla äskningen med Emils ändringsyrkande.
§16 OFMA

Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 13:05.
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