
E-sektionen inom TLTH Protokoll S01/22
2022-01-27

Protokoll för Styrelsemöte S01/22
Närvarande
Styrelsen

Ordförande Robin Bengtsson E19
Kontaktor Erik Brahemark Danielsen E20
Informationschef Emil Lantz E20
Förvaltningschef Morris Thånell BME19 Närvarande t.o.m §14
Cafémästare Petter Melander BME19
Sexmästare Matilda Torén BME21
Krögare Fremja Ekre BME20 Närvarande t.o.m §14
Entertainer Erik Wickström BME19
SRE-ordförande Jacob Forsell E19
ENU-ordförande Axel Andersson E21
Øverphøs Tove Hager BME19

Ständigt adjungerande
Ordförande för Elektra Eda Charchafche E21

Adjungerande
Kårrepresentant Axel Svensson
Husstyrelserepresentant Joakim Magnusson Fredlund BME19
Husprefekt Johan Nilsson Närvarande t.o.m §8
Husintendent Per-Henrik Rasmussen Närvarande t.o.m §8

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

Jacob Forsell valdes till justerare.

§5 Godkännande av tid och sätt Beslut

Tid och sätt godkändes.

§6 Adjungeringar Beslut

Joakim Magnusson Fredlund adjungerades.

Eda Charchafche adjungerades.
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Johan Nilsson adjungerades.

Per-Henrik Rasmussen adjungerades.

Axel Svensson adjungerades.

§7 Godkännande av dagordningen Beslut

Robin yrkade på att flytta §12 till efter §7 för att Per-Henrik och Johan inte kan vara med
på hela mötet.

Robin yrkade på att lägga till mötespunkt ’Ordförande för Elektra presenterar sig’ efter
§10.

Robin yrkade på att lägga till den sena äskningen till §15.

Föredragningslistan godkändes med samtliga yrkande.

§8 Lokalbokning Information

Johan och Per-Henrik berättar om hur lokalbokning fungerar, och är tydliga med att det
inte är några problem att boka en lokal så länge de får veta i förväg. Det viktigaste i nuläget
är att restriktioner följs. De ville gärna ta del av planeringen för när sektionen vill använda
lokalerna

§9 Föregående mötesprotokoll Beslut

Protokoll för S25/21 till och med S31/21 godkändes och lades till handlingarna

§10 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer Beslut

Jimmy Szentes entledigades som Øvermarskalk.
Gabriel Andersson entledigades som Källarmästare.
Tilda Claesson entledigades som Hovmästare.
Olof Andréasson entledigades som Sexig.
Tilda Claesson entledigades som Bakis.
Sebastian Näslund entledigades som Stridsrop.
Axel Thunholm valdes som Halvledare.
Klara Wahldén valdes som Halvledare.
Theo Lönnebacke valdes som Halvledare.
Jacob Forsell valdes som Halvledare.
Carl Erneman valdes som Halvledare.
Klara Wahldén valdes som Diod.
Morris Thånell valdes som Diod.
Eric Weidow valdes som Diod.
Jacob Ottosson valdes som Diod.
Klara Lööf valdes som Diod.
Evelina Morgan valdes som Diod.
Lina Tinnerberg valdes som Diod.
Blanca Fournier Bergström valdes som Diod.
Moa Rönnlund valdes som Diod.
Jonatan Claesson valdes som Diod.
Olle Jonasson valdes som Diod.
Elin Helmersson valdes som Diod.
Simon Perell valdes som Diod.
Leo Guldåker valdes som Diod.
Cornelia Norén Vosveld valdes som Diod.
Moa Månsson valdes som Diod.
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Maria Pacheco valdes som Diod.
Filip Lennhager valdes som Diod.
Elin Dahlberg valdes som Diod.
Frida Lindén valdes som Diod.
Tim de Bruijckere valdes som Diod.
Axel Sweger valdes som Diod.
Emil Bergman valdes som Diod.
Malva Persmark valdes som Diod.
Hilda Eliasson valdes som Diod.
Oscar Unosson valdes som Diod.
Jens Elfström valdes som Diod.
Oliver Lindblom valdes som Diod.
Erik Brahemark Danielsen valdes som Diod.
Fabian Sondh valdes som Diod.
Christoffer Palmér valdes som Diod.
Maja Melms valdes som Bakis.
Hannes Björk valdes som Kodhackare.
Albin Davidsson valdes som SRE-Ledamot.
Oliver Lindblom valdes som SRE-Ledamot.
Filip Larsson valdes som SRE-Ledamot.
Agnes Köhler valdes som SRE-Ledamot.
Alexander Svarvare valdes som SRE-Ledamot.
Lina Tinnerberg valdes som SRE-Ledamot.
Malin Svärdling valdes som SRE-Ledamot.
Frida Holmvik valdes som SRE-Ledamot.
Annie Mentzer valdes som Näringslivskontakt.
Tove Nimvik valdes som Näringslivskontakt.
Jakob Botvidsson valdes som Näringslivskontakt.
Axel Thunholm valdes som Näringslivskontakt.
Oskar Branzell valdes som Näringslivskontakt.
August Svensson valdes som Näringslivskontakt.
Jonathan von Bergen valdes som Näringslivskontakt.
Robert Westring valdes som Näringslivskontakt.
Anton Palmén valdes som Näringslivskontakt.
Tilda Berglind valdes som Näringslivskontakt.
Minna Molin valdes som Näringslivskontakt.
Olof Andréasson valdes som Hovmästare.

§11 Rapporter

A) Hur mår alla? Information

Punkten protokollfördes ej.

B) Utskottsrapporter Information

Ordförande

Robin har tillsammans med Morris blivit firmatecknare och gått en två-dagarskurs för
att få C-cert. Robin har även genomgått en utbildning inom sexuella trakasserier och
krishantering. Utöver det har han skapat kontakt med för sektionen viktiga personer,
samt förberett inför verksamhetsåret.

Kontaktor
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Erik har försökt sätta sig in i posten, för att förstå vad som ska göras och vad som
förväntas. Han är även påbörjat kontakten med vänsektioner.

Cafémästeriet

Under veckan har Petter rekryterat dioder och halvledare inför lp3, samt en Bakis för
resten av året. Förutom passet på tisdag morgon finns jobbare för varje pass i LED-café,
vilket är ett problem då ingen i trion har tid att hoppa in då.

LED öppnade i veckan, men fick stängas efter en dag då många dioder och halvledare var
sjuka, samt att smittspridningen är hög efter skidresan förra veckan. Trots den plötsliga
stängningen lyckades all mat ges bort så att inget slängdes. Petter planerar att öppna
igen nästa vecka.

Inköp- och lagerchefer har tagit emot beställningar till caféet. Bakis planerar att baka för
första gången på söndag. Trion jobbar med att träna upp alla nya dioder och halvledare.

Petter har jobbat lite administrativt, med en lista för inköpspriser och en inventering
av lagret.

Förvaltningsutskottet

Morris har tillsammans med Robin blivit firmatecknare och gått en två-dagarskurs för
att få C-cert. Han har sedan haft möte med utskottet, men på grund av skidresan kunde
inte hela utskottet närvara. Vice och hustomtar har skapat ett formulär där sådant som
är trasigt kan anmälas. För att göra reklam för det har han beställt en affisch från
Picasso. Morris har även påbörjat arbetet med nyckel- och kortutdelning till behöriga
inom sektionen.

Elias har fixat så man kan släcka i köket.

Informationsutskottet

Emil har haft uppstartsmöte med FilmarE, Picasso och Redaktionen. Han berättade
att Redaktionen har mycket idéer för året. Sedan har han beställt en ny mixer till
Edekvata, som ska möjliggöra volymkontroll från alla rum. Hemsideutvecklingen har
tillfälligt pausats, då Macapärerna har fullt upp med annat för tillfället.

Källarmästeriet

Fremja har under veckan förberett och planerat inför årets första gille.

Nolleutskottet

Tove har under veckan jobbat med kommunikation inom utskotten. Phøsets ansvars-
områden, phusktemat, samt nollningstemat har bestämts. Hon hade planerat en kickoff
i helgen, men på grund av sjukdom valde hon att göra en distanslösning istället. Valet
av phørstärkare är ett pågående arbete.

Näringslivsutskottet

Axel har valt nya näringslivskontakter, och har jobbat med postens struktur och arbets-
fördelning. Han har haft löpande kontakt med flera företag, där många är intresserade
av samarbete med sektionen.

Nöjesutskottet

Erik har haft uppstartsmöte med alla postinnehavare, så att de kan komma igång med
sitt arbete. Han har även funderat på att hålla i en kickoff, men det har varit svårt på
grund av restriktioner.
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Sexmästeriet

Matilda har jobbat med kommunikation mellan mästarparen, samt gett dem verksam-
hetsmål. Hon har även tagit kontakt med D-sektionens Sexmästare för att diskutera
framtida samarbete. Mästarnas kavajer har anlänt, och Matilda planerade ett utskotts-
häng i helgen för att trycka kavajerna och umgås inom utskottet. Sedan har en ny
hovmästare valts in, samt Pump har inventerats.

Studierådet

Jacob har i veckan valt in nya SRE-ledamöter. Han hade gjort en kort video för att locka
in flera, vilket fungerade. Utskottet har haft sitt första möte, och ett till har planerats
för nästa vecka. Utöver det har även alla ordinare poster inom Kåren fyllts, och alla
CEQ-möten för lp1 utom en är anordnade.

C) Ekonomisk rapport Information

Ekonomin går bra. Morris har nyss blivit firmatecknare, vilket innebär att han nu kan
sköta utbetalningar. Han har precis kommit igång med bokföringen, så allt är inte igång
än, men nu när han blivit firmatecknare kommer det gå framåt.

D) Kåren informerar Information

Axel Svensson informerar om att heltidarposten Informationsansvarig på Kåren fortfa-
rande är tom.

E) Omvärldsrapporter Information

Erik har påbörjat kontakten med vänsektioner, och har fått kontakt med Teknologför-
ening vid Aalto-universitetet och samt Elektrosektionen vid Uppsala universitet.

§12 Elektras Ordförande presenterar sig Information

Eda presenterar sig själv för mötet.

§13 Covid-19 Information

Restriktionerna är likadana som de varit en stund nu, och Styrelsen ska utvärdera hur verk-
samheten ska skötas framöver.

§14 Budget för kickoffer Diskussion

Punkten skjöts upp tills nästa styrelsemöte.

§15 Nästa styrelsemöte Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-02-03 12.10 i E:1123.

§16 Beslutsuppföljning Beslut

Jacob informerar att den nya specialiseringen är näst intill klar, och att projektgruppens
arbete är färdigt. Namn och innehåll för specialisering har färdigställts, och det sista som
finns kvar att göra ligger på Programledningen-E.

Robin yrkade på att stryka ’Projektgrupp: Omarbetning av specialisering PLA’ från be-
slutsuppföljningen.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

Petter presenterar sin äskning, och berättar att det är mycket viktigt att köpa in vissa grejer
för att LED-café lagligt ska få hållas öppet. Sedan är det många redskap och materiel som
behövs för att underlätta arbetet i caféet som lika gärna kan beställas samtidigt.
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Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

§17 Övrigt Diskussion

Punkten protokollfördes inte.

§18 Sammanfattning av mötet Information

Per-Henrik och Johan berättade om hur lokalbokning kommer att fungera framöver. Eda
presenterade sig.

Mötet har informerats om hur början på sektionens verksamhetsår har gått, samt om hur
lokalbokning fungerar. Utöver det har mötet informerats om arbetet med den nya specia-
lisering som ersätter PLA, och en äskning för inköp av materiel till LED-café bifölls i sin
helhet.

§19 OFMA Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 13:20.

Robin Bengtsson
Mötesordförande

Erik Brahemark Danielsen
Mötessekreterare

Jacob Forsell
Justerare
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