
E-sektionen inom TLTH Protokoll S03/22
2022-02-09

Protokoll för Styrelsemöte S03/22
Närvarande
Styrelsen

Ordförande Robin Bengtsson E19
Kontaktor Erik Brahemark Danielsen 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
Näringslivsansvarig på Kåren Linnea Jungestad Närvarade t.o.m §14
Valberedningens Ordförande Anna Hollsten BME19

Adjungerande
Klara Almgren

Husstyrelserepresentant Joakim Magnusson Fredlund Närvarade fr.o.m §6

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

Morris Thånell valdes till justerare.

§5 Godkännande av tid och sätt Beslut

Tid och sätt godkändes.

§6 Adjungeringar Beslut

Klara Almgren adjungerades. Joakim Magnusson Fredlund adjungerades.

§7 Godkännande av dagordningen Beslut

Föredragningslistan godkändes.
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§8 Föregående mötesprotokoll Beslut

Inga nya protokoll lades till handlingarna.

§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer Beslut

Tilda Berglind valdes som PhørstärkarE.
Frida Holmvik valdes som PhørstärkarE.
Oskar Gögelein valdes som PhørstärkarE.
Viktor Börjesson valdes som PhørstärkarE.
Leo Guldåker valdes som PhørstärkarE.
Michaela Alsterberg valdes som PhørstärkarE.
Anna Hollsten valdes som Øvermarskalk.
Klara Almgren valdes som Balkommitté.

§10 Rapporter

A) Hur mår alla? Information

Punkten protokollfördes ej.

B) Utskottsrapporter Information

Ordförande

Robin har den senaste veckan haft möte med Likabehandlingsombuden angående en
workshop för Styrelsen. Sedan har han haft möte med Talmannen för att förbereda
inför Vårterminsmötet, med mer info tills nästa vecka.

Kontaktor

Erik har tagit emot Styrelsens hoodies, samt haft möte med Ekiperingsexperterna och
Morris för att planera inköp och tillvägagångssätt för utskottshoodies till resten av
sektionens funktionärer.

Cafémästeriet

Petter berättar att kärleksveckan i LED-café har gått bra, och verkar ha uppskattats.
Han har också haft möte med utskottet för att utvärdera och planera. Sedan har för-
säljningen börjat gå bättre, och mindre mat slängs.

Förvaltningsutskottet

Morris berättar att Förvaltningsutskottet rullat på under veckan. Han hade möte med
Kontaktor och Ekiperingsexperterna för att reda ut utskottshoodies. Sedan har Vice
Förvaltningschef samt Hustomtarna gjort reparationer i Edekvata, vilket uppskattades
mycket (med undantag för att de slängde julgranen, som fick bli räddad efteråt). Sedan
har Morris delat ut nycklar och betalkort och skrivit kontrakt med de berörda.

Informationsutskottet

Emil kunde inte närvara på mötet, men rapporterade före att han skickat ett varnande
mejl till Lunds Kommun för att de olovligen lagt upp posters på sektionens anslagstavlor.

Källarmästeriet

Fremja har förberett inför det kommande gillet samt installerat en ny kyl, som blev
kallad Dumbo. Sedan berättar hon att hennes vices och Cøl har gått A-cert.

Nolleutskottet
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Tove berättar att Phøset haft uppstartsmöte där grovplanering har gjorts, samt ansvars-
områden har spikats. Phøset har också haft likabehandlingsutbildning och mantelprov-
ning. Utöver det har Tove påbörjat arbetet med ett sektionsöverskridande temasläpp.

Näringslivsutskottet

Axel har under veckan planerat företagspub med TroniQ, CV-fotografering för sektions-
medlemmar, samt har fortsatt arbetet med sponsrade ryggsäckar inför nästa nollning.

Nöjesutskottet

Erik har planerat utskottskickoff och fortsatt planering för DÖMD, där en intressean-
mälan snart ska ut. Han berättar också att Fritidsledarna haft sin första spelkväll utan
sina företrädare, vilket gick mycket bra trots restriktioner.

Sexmästeriet

Matilda har under veckan jobbat med förberedelser inför funktionärsskiphtet, där tema
och idéer diskuterats. Sedan berättar hon att alla mästare som ska har fått tillgång till
nycklar och bankkort, och alla som ska har gått första delen av A-cert.

Studierådet

Jacob berättar att han haft internmöte med hela utskottet och att han skapat kontakt
med kollegiet. Han berättar också att HTF är pågående och har fått in ett antal faddrar.

C) Ekonomisk rapport Information

Morris håller på att dela ut bankkort till alla som ska ha dem, och väntar på att kontrakt
skrivs under. Bokföringen för veckan är inte klar, men pågår stadigt.

D) Kåren informerar Information

Linnea berättar att Kåren önskar en ouvve från E-sektionen, då de försöker få in en från
varje sektion som prydnad i ett kårrum. Sedan informerar hon om att Kåren fortfarande
söker funktionärer, och att en enkät snart kommer ut med utbildningsfrågor, där man
kan vinna pris om man deltar.

E) Omvärldsrapporter Information

Ingenting nytt rapporterades denna vecka.

§11 Covid-19 Information

Punkten protokollfördes ej.

§12 Sektionsöverskridande undersökning gällande förbättring av E-huset Diskussion

Joakim berättar om en undersökning för att förbättra E-huset, t.ex genom att sätta upp
krokar i rum som saknar det osv. Joakim har pratat med husprefekten, som ser positivt på
det hela. För att locka folk till att delta i undersökningen undrar Joakim om han kan äska
pengar, och mötet besluter att han får skriva en äskning tills nästa möte.

§13 Budget för kickoffer Beslut

Robin har undersökt vad budgeten för tidigare år varit och föreslår med den informationen
att budgeten ska sättas till 150 kr per funktionär, med undantag för Dioder och Halvledare.
Sammanlagt blir det strax under 40 000 kr.

Mötet beslutade att sätta budgeten för kickoffer till 150 kr per funktionär exklusive diod
och halvledare

Signaturer: MO: MS: J: Sida 3 av 4



E-sektionen inom TLTH Protokoll S03/22
2022-02-09

§14 Phadder som styrelsemedlem Diskussion

Tove har tillsammans med Phøset diskuterat om Styrelsen ska få söka phadder inför nästa
nollning. Hon informerar att Phøset generellt ser negativt på det, för flera anledningar. Bland
annat för att Styrelsen redan är med mycket under nollningen, samt att det blir svårt att
vara del av en phaddergrupp i samband med att Styrelsearbete ska fortgå.

Jacob undrar om detta gäller även för uppdragsphadder och pluggphadder, vilket Tove svarar
att de inte diskuterat.

De flesta i Styrelsen håller med Tove om att de inte borde söka phadder.

§15 Nästa styrelsemöte Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-02-15 12.10 i E:1123.

§16 Beslutsuppföljning Beslut

§17 Övrigt Diskussion

Punkten protokollfördes inte.

§18 Sammanfattning av mötet Information

Mötet diskuterade en sektionsöverskridande undersökning, där det beslutades att en äskning
skulle förberedas till nästa möte. Budgeten för kickoffer har beslutats till 150 kr per funk-
tionär, med undantag av Dioder och Halvledare. Styrelsen lutar starkt mot att inte söka
phadder inför nästa nollning.

§19 OFMA Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 13:00.

Robin Bengtsson
Mötesordförande

Erik Brahemark Danielsen
Mötessekreterare

Morris Thånell
Justerare
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