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Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

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

Erik Wickström valdes till justerare.
§5 Godkännande av tid och sätt

Beslut

Tid och sätt godkändes.
§6 Adjungeringar

Beslut

Klara Sjöblom adjungerades. Ruth Palm adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut
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§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Jacob Ottoson entledigades som idrottsförman.
Klara Sjöblom valdes som halvledare.
Axel Thunholm valdes som halvledare.
Tobias Ljungholm valdes som halvledare.
Ruth Palm valdes som halvledare.
Vendela Ternevi valdes som halvledare.
Christoffer Palmér valdes som diod.
Romane Gauthier valdes som diod.
Rocio Enderiz valdes som diod.
Moa Rönnlund valdes som diod.
Elsa Gustafsson valdes som diod.
Ella Ängskog valdes som diod.
Klara Andersson valdes som diod.
Vincent Ossler Röyter valdes som diod.
Christian Melgar valdes som diod.
Albin Rosenqvist valdes som diod.
Johan Möller valdes som diod.
Anna Dabiri valdes som diod.
Tea Andersson valdes som diod.
Yde Sinnema valdes som diod.
Wannes Nevens valdes som diod.
Enar Sundgren valdes som diod.
Irene Truong valdes som diod.
Liam Liljeqvist valdes som diod.
Elin Helmersson valdes som diod.
Klara Lööf valdes som diod.
Elsa Westerdahl valdes som diod.
Ruth Palm valdes som diod.
Filip Fridberg valdes som diod.
Tobias Ljungholm valdes som diod.
Moa Månsson valdes som diod.
Elin Nordkvist valdes som diod.
Cornelia Norén Vosveld valdes som diod.
Klara Sjöblom valdes som diod.
Michelle Wirén valdes som diod.
Axel Andersson valdes som diod.
Petter Melander valdes som diod.
Klara Wahldén valdes som diod.
Morris Thånell valdes som diod.
Elin Röjås valdes som diod.
§10 Rapporter
A) Utskottsrapporter

Information

Ordförande
Robin har jobbat med förberedelser inför HTM och fått klart majoriteten av propositionerna. Han är även djupdykt i planeringen av funktionärstacket. Robin har haft löpande
kontakt med Johan Nilsson och Per-Henrik i olika ärenden. Under tentaveckan rensades
klockrummet och EKEA på order av Per-Henrik då utrymmet är ett skyddsrum och
måste vara fritt. Framöver måste vi i sektionen tillsammans med D-sek hjälpas åt att
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upprätthålla ordning där. I dialog med Per-Henrik, Johan Nilsson och D-sek har större
frågor gällande huset diskuterats. Det vistas mycket studenter i huset som inte tillhör
L, D eller E vilket lett till ett väldigt högt tryck på lokaler och mikrovågsugnar. Frågan
om access till Idéet och Edekvata har lyfts och kommer drivas av Johan Nilsson och
Magdalena på SoT. Nu när det närmar sig vinter kan det bli väldigt kallt i olika delar
av huset. Om vi skulle märka att det blir orimligt kallt kan vi alltid felanmäla detta för
att det ska komma till LTH:s kännedom. I övrigt har Robin funderat en hel del på överlämning av verksamheten till nästa styrelse och hur vi ger dem så bra förutsättningar
som möjligt.
Kontaktor
Sedan sist har Erik jobbat på med handlingarna inför HTM, samt haft möte med Ksektionens talman och sekreterare för att undersöka hur sektionsmötena kan göras kortare. Tillsammans med sektionens talman har sektionsmötena börjat planeras mer i
detalj. Erik har även blivit inbjuden till K-sektionens valmöte den 22:a november för
att dra lärdomar om hur vårt valmöte kan göras kortare.
Cafémästeriet
LED har haft stängt under tentaperioden, men fortsatt erbjuda funktionärskaffe. Detta
sköttes inte särskilt bra, vilket ledde till mycket stök och svinn i LED, och städpersonalen
blev missnöjda eftersom folk slängde kaffesumpen i deras soptunnor. Det är dessutom
många som snott kaffe från LED under tentaperioden. Cafémästeriet har nu öppnat
LED för LP2, och söktrycket på diod har varit extremt högt vilket har varit jättekul
och är skönt för cafémästartrion. Cafémästeriet har börjat planera inför julen, och tänker
julpynta och erbjuda julutbud, bland annat julmust, lussekatter, vörtbröd, glögg, och
en ny ciabatta med julskinka. Petter har varit i kontakt med Red bull om att sälja deras
dricka och få sponsring av dem, men de har slutat svara. Den 11e november ska CM
göra mackor till en av Arkads lunchföreläsningar. Bakis bakade silviakaka i söndags
men den smakade bara ägg och fick slängas.
Förvaltningsutskottet
Morris har jobbat på budgetförslag inför 2023 samt på att skriva en ekonomisk rapport
inför HTM. Ekipering har köpt in ny merch till E-shop. Arkivarierna har jobbat med
jubileumskommittéen inför jubiléet. Vice förvaltningschef och hustomtarna har jobbat
på med bokningar av Edekvata.
Informationsutskottet
På grund av tentaperioden har infU inte gjort något anmärkningsvärt. Fotograferna är
bokade till jubileumsveckan och DDG håller kodhackarkväll på torsdag.
Källarmästeriet
KM har hållit i en företagspub för ENU och planerat inför jubileum och julgille.
Nolleutskottet
Den senaste tiden har NollU påbörjat arbetet med utvärderingar för nollor och phaddrar som ska skickas ut efter phaddertacket. Till phaddertacket har en projektgrupp av
ansvariga ettor valts och arbetet är i full gång. Øverphøs har skickat ut utvärderingar
till utskottet för att kunna sammanställa arbetsfördelning och upplägg till nästa års
øverphøs. Sponsansvarig och ekonomiansvarig i phøset har även en del arbete med fakturor och kvitton osv som ska lösas inom kort. Øverphøs har även fortsatt arbete med
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ØPK med utvärderingar och överlämning och det sista nu under slutspurten samt eventuellt lite extra arbete med nästa års ouvvar. Utskottet har även börjat planera lite
svagt inför en kick out och phøset ska på bal med fhøben på måndag!
Näringslivsutskottet
ENU har genomfört Malmöresan med sektionens huvudsponsor av nollningen, också
deltagit på EXPO och genomfört en företagspub med KM, D-sektionen och Qgroup.
Svep har blivit kontaktade och vill genomföra det traditionsenliga evenemanget Svep
Robotic Challenge nästa nollning.
Nöjesutskottet
NöjU har hållit i E-spark under inläsningsveckan, och lämnat ut priser till vinnarna.
Spelkväll sker som vanligt tisdagar och den årliga ølresan sker lördag denna vecka.
Sexmästeriet
Matilda närvarade inte på mötet, och hade ingen ställföreträdare, och kunde därför inte
rapportera om sitt utskott.
Studierådet
Studierådsordförande har lagt ut alla möten för LP4 till utskottet. Denna måndag har
studierådsordförande haft möte med skyddsombud med ansvar för fysisk miljö gällande
att ta bort personens post. Detta möte ledde till en motion som ska yrka på att ta
bort skyddsombud med ansvar för fysisk miljö. Idag träffade studierådsordförande vice
studierådsordförande om att införa två nya poster till SRE, vilket vice var för. Imorgon
ska studierådsordförande träffa världsmästarna och studierådsordförande har i tankarna
att omplacera världsmästarna från SRE till NöjU. Vi får se hur det går! Denna torsdag är
det SRE-internmöte. Nästa vecka är det grundblocksmöte. Sista mentorskapsperioden
börjar snart och därefter kommer man få feedback huruvida det var en bra sak eller
inte.
B) Ekonomisk rapport

Information

Det har gått mycket bättre för LED i höst jämfört med våren. Funktionärsvård går nog
långt över på grund av funktionärstack och kaffe. ENU går mycket över budget. Annars
arbetas det med en bättre rapport inför HTM.
C) Kåren informerar

Information

Rebecka informerade om fullmäktigemöte 1 december, där heltidarposter och förtroendevalda poster väljs in. Nominering och kandidatur är öppet fram tills mötet, och det
är också öppet för golvkandidaturer.
Denna vecka sker Speak Up Days, och kommer att vara i E-huset nästa måndag.
ARKAD har lanserat en app med samma namn där all information om evenemanget
kommer att läggas upp.
D) Omvärldsrapporter

Information

Anmälningarna till jubileumsbalen för våra vänsektioner är färdigställda. Tyvärr kommer inte KTH:s medicintekniksektion att komma, men alla andra inbjudna vänsektioner
har anmält två styrelseledamöter.
§11 Talman inför HTM
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Eftersom Malin inte kunde närvara på mötet förmedlade Robin hennes information till styrelsen. Han informerade om vikten i att styrelseledamöter är tydliga när de talar som privatpersoner eller som styrelse under mötet.
§12 Mat inför HTM

Diskussion

Punkten protokollfördes inte
§13 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-11-08 12.10 i E:1123.
§14 Beslutsuppföljning
§15 Övrigt

Beslut
Diskussion

Erik frågade Tove om hon kunde be phaddrar göra reklam för HTM i sina phaddergrupper,
vilket hon gärna gjorde.
Tove informerade om att Kårens nollningsutskott inte har någon ny nolleamiral eller nollegeneral, vilket kommer att försvåra att köpa in ouvvar till nästa nollning. Därför föreslås
det nu att de köps in redan nu, med möjligheten att det i framtiden lagerförs ouvvar. Robin
informerade att det ska diskuteras i ordförandekollegiet. Axel frågade om han skulle börja
leta spons för ouvvarna, vilket Tove tyckte lät som en bra idé.
§14 OFMA

Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 12:54.

Robin Bengtsson
Mötesordförande

Erik Brahemark Danielsen
Mötessekreterare

Erik Wickström
Justerare
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