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Protokoll för Styrelsemöte S06/22
Närvarande
Styrelsen

Ordförande Robin Bengtsson E19
Kontaktor Erik Brahemark Danielsen E20
Informationschef Emil Lantz E20
Förvaltningschef Morris Thånell BME19
Cafémästare Petter Melander BME19
Sexmästare Matilda Torén BME21
Krögare Fremja Ekre BME20
Entertainer Erik Wickström BME19
SRE-ordförande Jacob Forsell E19
ENU-ordförande Axel Andersson E21
Øverphøs Tove Hager BME19

Ständigt adjungerande
Revisor Henrik Ramström E16
Näringslivsansvarig på Kåren Linnea Jungestad

Adjungerande
Husstyrelserepresentant Joakim Magnusson Fredlund BME19

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

Matilda Torén 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.
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§8 Föregående mötesprotokoll Beslut

Protokoll för S04/22 godkändes och lades till handlingarna.

§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer Beslut

Malin Svärdling entledigades som SRE-Ledamot.

§10 Rapporter

A) Utskottsrapporter Information

Ordförande

Robin berättar att han i helgen varit på I-sektionens 20-årsjubileum och att han under
veckan haft möte med Valberedningens Ordförande och Talmannen angående upplägget
för Valmötet och Höstterminsmötet, samt sektionens jubileumsbal.

Kontaktor

Erik har haft en lugn vecka med protokollskrivande i väntan på att de sista hoodiefär-
gerna bestäms inom utskotten.

Cafémästeriet

Petter höll i förra veckan en kickoff för utskottet som gick mycket bra, till trots för sin
ena vices cykelvurpa. Trion har haft möte där de diskuterat stängning av LED för denna
läsperiod och planerat inför nästa. De ska också ha ett möte i veckan med Svensk Cater,
för att undersöka alternativ till Martin & Servera. Sedan har Petter förberett inför att
rekrytera nya Dioder och Halvledare.

Förvaltningsutskottet

Morris berättar att alla nycklar och kort är utlämnade och aktiverade med tillhörande
kontrakt påskrivna. Ekiperingsexperterna har haft sin första försäljning av märken, till
Kåren.

Informationsutskottet

Inte mycket har hänt sedan sist i InfU, men den nya hemsidan har nu SSO, vilket innebär
att det går att logga in med Facebook och Google. Sedan är Redaktionen snart färdiga
med årets första HeHE.

Källarmästeriet

KM har hållit i sitt tredje gille, och trion förbereder för det fjärde gillet som är en
företagspub med TroniQ. Fremja berättar att KM fått en ny logga av Picassos.

Nolleutskottet

Phøset har haft möte med Phøset-19 angående hur en nollning utan restriktioner går
till. Tove har bokat möte med studievägledning och E6 inför nollningen. Hon berättar
sen att Phøset varit i Malmö och köpt manteltyg, haft phusktemasläpp på Instagram,
och påbörjat phadderintervjuer.

Näringslivsutskottet

Axel berättar att han jobbat med Carl Erneman som är sponsphøs med nollnings-
ryggsäckar, och att han bokat möte med Axis angående nollningen. Sedan har han sökt
sponsorer för kaffemuggar i CM och till jubileumsbalen.

Nöjesutskottet
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Erik berättar att NöjU börjat planera en volleybollturnering med alla sektioner genom
Kåren. Sedan har spelkvällar och Sporta med E pågått som vanligt.

Sexmästeriet

Matilda berättar att Sexmästeriet hållit i Kavajnatten, som var en succé. Sedan har
alla beställningar inför Funktionärsskiphtet gjorts, och ett sista möte för planering och
förberedelser är bokat.

Studierådet

Studierådet har haft fullt upp på sistone, berättar Jacob. Han hade tillsammans med sin
vice ett möte med Studievägledaren gällande workshop och specialiseringsmingel. Sedan
hade Jacob tillsammans med studentrepresentanterna möte vilket gick bra. Skyddsom-
budet med ansvar för fysisk miljö har påbörjat ett sektionsöverskridande projekt för
att förbättra E-huset. Utöver det berättar Jacob att hela utskottet hade möte där de
diskuterade lösningar på den låga svarsfrekvensen på CEQ-enkäter, där en potentiell
lösning ska testas i form av ett evenemang.

B) Ekonomisk rapport Information

Rullar på. Inte så mycket intäkter än, mest utgifter.

Morris berättar att bokföringen pågår ständigt, och att det mest varit utgifter i år, och
inte så mycket intäkter än.

C) Kåren informerar Information

Kår fortf söka poster till nästa år. Heltidarpub imrgn så man kan mingla och snacka.
SPeak up days håller fortf på.

Linnea berättar att Kåren fortfarande söker funktionärer till nästa år, samt att de håller
i en heltidarpub imorgon, och att Speak Up Days är pågående.

D) Omvärldsrapporter Information

Erik berättar att Styrelsen blivit inbjudna till en finsittning på Uppsalas Universitet
E-sektion, tillsammans med alla andra E-sektioner (och dylikt) i Sverige.

§11 Budgetunderskott Teknikfokus Diskussion

Robin informerar mötet om budgetunderskottet som uppstått i samband med Teknikfokus.
Eftersom evenemanget i sista stund flyttades till att vara digitalt istället för på plats minskade
sektionens intäkter enormt, med ett totalt estimerat budgetunderskott på 150 000 kr. Robin
tycker det är viktigt att vi är transparenta med problemet, och att vi ska diskutera åtgärder.

Mötet öppnar för diskussion, och Henrik delar sin åsikt. Han menar att det är väldigt rimligt
att budgetunderskottet uppstod, men att lösningarna inte är så självklara. Alternativen som
finns är att revidera budgeten på Vårterminsmötet, eller så anpassas verksamheten för att
öka inkomsterna, men han är kritisk till båda, och menar att sektionen istället ska fortsätta
som vanligt. Detta på grund av att det finns ett stort sparat kapital sen innan.

Robin föreslår att justera priset på sittningar något, så att de inte längre sätter pris för att
täcka kostnader, utan också för att få en vinst, men till detta är Henrik kritisk, då han menar
att budgetunderskottet inte ska påverka vanliga sektionsmedlemmar. Robin informerar då
om att D-sektionen gjort liknande, men med mycket mer aggressiva prishöjningar, men tycker
att E-sektionens justeringar bör vara mildare.

Mötet bestämmer att punkten ska diskuteras vidare inför Vårterminsmötet, där ett eller flera
förslag ska läggas fram för hela sektionen.
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§12 Nästa styrelsemöte Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-03-22 12.10 i E:1123.

§13 Beslutsuppföljning Beslut

Fremja presenterar beslutsuppföljningen, och informerar om att den totala kostnaden blev
2195 kr (105 kr under budget) och att allt fungerat väl.

Robin yrkade på att stryka ’Inköp av diverse till Edekvata och Baren’ från beslutsuppfölj-
ningen.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

§14 Övrigt Diskussion

Punkten protokollfördes inte.

§15 Sammanfattning av mötet Information

Mötet har tillsammans med en av sektionens revisorer diskuterat budgetunderskottet efter
Teknikfokus, entledigat en funktionär, och strukit en beslutsuppföljning.

§16 OFMA Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 12:57.

Robin Bengtsson
Mötesordförande

Erik Brahemark Danielsen
Mötessekreterare

Matilda Torén
Justerare
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