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Linnea Jungestad
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Adjungerande
Husstyrelserepresentant

Joakim Magnusson Fredlund

BME19

Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ordförande Robin Bengtsson förklarade mötet öppnat kl 12:10.
§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

Joakim Magnusson Fredlund adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Emil yrkade på att ny mötespunkt ’Styrelsen sjunger för Robin’ efter §16 med anledning
av att Robin fyller år.
Föredragningslistan godkändes med samtliga yrkande.
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§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Protokoll för S02/22 godkändes och lades till handlingarna.
§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Inga fyllnadsval.
§10 Rapporter
A) Utskottsrapporter

Information

Ordförande
Robin har under veckan i huvudsak fördjupat sig i Teknikfokus, där han haft möte med
D-sektionens styrelse angående framtagandet av ett kontrakt som ska gälla retroaktivt
för uppdelning av intäkterna. Sedan berättar Robin att han undersökt budgetunderskottet som kommer till följd av årets Teknikfokus.
Kontaktor
Erik har under veckan haft möte med Robin där de diskuterat postens utformning.
Cafémästeriet
Petter berättar att försäljningen fortsätter öka, men han har kollat inköpspriser och
räknat på att priserna för mat i LED-café måste ökas för att det ska fortsätta gå med
vinst. Han informerar sedan att han skrivit mer detaljerade hygieninstruktioner till
Dioderna, och att vices har undersökt nya rätter till menyn. Sedan berättar Petter att
utskottet ska ha kickoff på fredag.
Förvaltningsutskottet
Morris berättar att han kommit igång rejält med bokföringen efter ett längre uppehåll,
samt att han diskuterat budgetunderskottet efter Teknikfokus med Robin.
Informationsutskottet
Emil berättar att InfU haft Kodhackarkväll, och att de där lagat Gillemode för KM. Han
berättar också att Macapärerna byggt en ny nollningshemsida till Phøset. Utöver det
har Emil planerat ett möte med Macapärerna, Redaktionen och Phøset för att diskutera
NollEguide och nollningshemsida.
Källarmästeriet
Fremja berättar att hon planerat inför en kommande företagspub tillsammans med
ENU, samt att hon i veckan fått hjälp av InfU med Gillemode och Morris med ekonomi
och tillståndsansökan.
Nolleutskottet
Tove informerar att eventschemat inför nollningen är sammanställt, och att phusktemafilmen är färdig och snart kommer ut. Utöver det har ett datum för temasläpp bestämts,
ett möte med Phøset 2019 bestämts och nollningshemsidan påbörjats.
Näringslivsutskottet
Axel berättar att han under veckan tillsammans med KM fastställt en företagspub med
TroniQ den 2:a mars. Han informerar sedan att ett kontrakt planeras skrivas under
denna vecka med SER och att en kontakt från bland annat Ericsson vill stå till tjänst
för framtida arbeten med dem samt Axis, Sigma Connectivity och Mobile Heights.
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Axel berättar att Axis och Sigma Connectivity vill ha både lunchföreläsningar och
företagspubar och att det planerade hackathonet med Capgemini kommer att bli av.
Nöjesutskottet
Erik rapporterar att NöjU har påbörjat samarbetet med KM, där Fritidsledarna höll i
ett pubquiz. Fritidsledarna höll också i en spelkväll i veckan. Han berättar sedan att
Idrottsförmännen hade Capture the Flag på Sporta med E, som han missade då han blev
inskiphtad i sitt Kollegie. Utöver det berättar Erik att hans vices skickat in sektionens
anmälan till DÖMD.
Sexmästeriet
Matilda har under veckan planerat inför Skiphtet, och informerar om att alla menyer
är färdigställda, en tur till Snabbgross är planerad, och att Hovmästarna har diskuterat
placering och dekoration. Hon berättar sedan att hon höll i ett möte med alla mästare
och alla Sexiga för att klargöra vilka förväntningar som fanns när man jobbar på sittningar. Mötet spelades in för de som inte kunde närvara. Sedan rapporterar Matilda att
alla berörda har gått sista delen av A-cert.
Studierådet
Jacob berättar att Studierådet jobbat på kontinuerligt, och att ett utskottsmöte planerats i veckan. Sedan berättar han att Skyddsombuden tillsammans med hans vice
ansvarat för olika evenemang i samband med SRE-ledamöterna.
B) Ekonomisk rapport

Information

Morris berättar att han kommit igång ordentligt med bokföringen och att det börjat
komma in mer pengar genom LED-café och KMs gillen.
C) Kåren informerar

Information

Linnea informerar om att ValFM fortfarande pågår, samt att Speak Up Days håller på
just nu. Hon informerar sedan om att Kåren håller i en Heltidarpub den 2:a mars i
Cornelis i Kårhuset, där man kan mingla med heltidare.
D) Omvärldsrapporter

Information

Erik har under veckan blivit kontaktad av en tidigare Ordförande på Uppsala universitets Elektrotekiksektion, angående en inbjudan till en finsittning. En formell inbjudan
kommer längre fram.
§11 Äskning MH05

Beslut

Fremja presenterar äskningen. Hon informerar om att hon glömt lägga till en att-sats om
budget, och tillägger att skärmaskinen i fråga kostar 1124 kr. Jacob frågar om det inte är
onödigt dyrt för en skärmaskin. Morris påpekar att det finns mycket pengar kvar i Dispositionsfonden, och att det inte gör så mycket. Axel frågar om nuvarande skärmaskin är trasig
eller om den går att reparera. Fremja upplyser med att den är trasig. Fremja föreslår att
mötet ger avslag på äskningen så att hon kan skriva om den tills nästa möte.
Mötet beslutade att avslå äskningen.
§12 Valberedningens Ordförande angående val av Inspektor

Diskussion

Anna informerar Styrelsen om hur Inspektorvalet går till, och att det är en post som valbereds.
Hon undrar om Styrelsen vill nå ut till hela sektionen för att nominera en ny Inspektor, då
Johan Gran som är nuvarande Inspektor kandiderar igen.
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Mötet diskuterar punkten.
Styrelsen anser att Valberedningen gärna får ge ut ett formulär för nominering av ny Inspektor
till hela sektionen.
§13 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2022-03-01 12.10 i E:1123.
§14 Beslutsuppföljning

Beslut

Petter informerar att alla köpta föremål utom termometern har anlänt. Han menar att beslutsuppföljningen inte kan strykas förrän termometern godkänts. Petter yrkade på att
skjuta upp punkten till S07.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Jacob presenterar den inköpta märkmaskinen och berättar att den kostade 395 kr.
Robin yrkade på att stryka ’Äskning - inköp av ny märkmaskin till HK’ från beslutsuppföljningen.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
§15 Övrigt

Diskussion

Erik Wickström berättar att D-sektionen tjänar mycket mer pengar på UtEDischot än vad Esektionen gör, trots att båda arbetar ungefär lika mycket under evenemanget. Han informerar
om att budgeten bestäms på sektionernas respektive höstterminsmöten, och att det därför
blir något att jobba med mycket längre fram. Robin föreslår att han själv, Erik och Morris
bokar ett möte med D-sektionens Styrelse för att diskutera ämnet.
Anna berättar att E-sektionens jubileumsbal kommer att ske i höst, och att BME-jubileumsbalen bestämts till den 6:e maj.
§16 Sammanfattning av mötet

Information

Under mötet har Styrelsen gjort avslag på en äskning och strukit en beslutsuppföljning.
Valberedningen Ordförande har informerat mötet om Inspektorvalet.
§17 Mötet sjunger för Robin

Information

Punkten protokollfördes inte.
§18 OFMA

Beslut

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 12:59.

Sida 4 av 5

E-sektionen inom TLTH

Robin Bengtsson
Mötesordförande

Protokoll S05/22
2022-02-22

Erik Brahemark Danielsen
Mötessekreterare

Erik Wickström
Justerare
Sida 5 av 5

