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ANTECKNINGAR ÅL4 AKA FJÅL 

1 Presentationsrunda 
• Adrian ($$): Styrelsen gör mycket, bland annat flertalet propositioner. Du kan hålla 

koll på $$ arbete på hemsidan. 

• Simon D & Bjarne (TLC): Gör inte så mycket, men ska ha internevent. Är ledsna 

eftersom ingen sökt för att bli deras efterträdare. 

• Emanuel (Krexet): Förbereder för föreställningarna som är om 2 veckor. Det är 

mycket hektiskt. 

• Paula (SN): SN inleder en dialog med skolan om att sektionen borde få pengar för 

SN:s arbete (eftersom de flesta andra sektioner tydligen får det). 

• Simon E (Alkemisterna): Bråkar med andra sektioner över lokaler i Nymble under 

mottagningen. 

• Elsa (KNUT): Det är lugnt nu. De ska ha avslutningsevent for BKW-gruppen och 

KNUT. De uppdaterar även produktportfölj, kontrakt, med mera inför nästa år. Ska 

också snart ha interjuver för de som söker till nästa års KNUT. 

• Linnéa (KOMPIS): Planerar saker, typ internevent. 

• Ted (MD): Hade nyligen MD-showen. Nu börjar mottagningsarbetet. 

 

2 Meddelanden 
 

2.1 $$ - organansvarig-guide 
Adrian jobbar på ett dokument som ska fungera som en generell guide för organansvariga i 

sektionen, med praktisk information om kommunikation, eventbokning, ekonomipraxis etc. 

Därför behöver ni inte skriva med den typen av allmän info i era överlämningar! Skriv istället 

till ordf@k.kth.se om det är något du tycker borde vara med i guiden (utöver de punkter som 

brukar tas upp på OAR, de är redan med). 

2.2 $$ - vårbalen med CL inställd 
Eftersom antalet sålda biljetter var alldeles för lågt har vårbalen med CL tyvärr blivit inställd. 

Följande information är väldigt ny, och allting är fortfarande inte helt klart: Det verkar som 

restaurangen där balen skulle vara kräver en avbokningsavgift utöver depositionen, vilket gör 

att priset för en avbokad bal blir minst 14 300 kr, istället för den planerade summan 5 000 kr 

(halva depositionen). Inget kontrakt med restaurangen har signerats av sektionen, så 

sektionen bör inte vara juridiskt skyldig att betala någon sådan summa. Dock kan enskilda 
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representanter från sektionerna (balkommittén) vara det. Saken kommer undersökas av 

styrelsen ($$), och om det är så att någon måste betala den här avgiften får $$ ta ställning till 

huruvida sektionen ska täcka denna utgift eller inte (den är inte budgeterad för). Sannolikt 

skulle $$ skicka frågan uppåt, till sektionsmötet (SM), för att undvika att spendera några 

större summor som sektionen inte godkänt. 

Balkommittén kommer producera en rapport om vad som hänt, som kommer publiceras för 

hela sektionen, och $$ kommer följa upp frågan på $$M10 29:e april. Kontakta $$ om du har 

frågor, just nu (när anteckningarna publiceras) vet vi dock inte mer än vad som står här. 

3 Feedback om propositioner 
Styrelsen bad mötet om feedback angående de propositioner om överlämningar och 

valhandlingar som $$ skriver till SM4. Mötet tyckte propositionerna verkade bra. Alla 

ansvariga uppmanas titta igenom propositionerna och ge feedback! 

4 Picknick 
Styrelsen kommer den 19:e maj hålla en picknick med gratis mat och snacks för alla som 

varit en del av OAR under verksamhetsåret 18/19. Alla borde komma! 

5 Planering 
Den sista delen av mötet diskuterades kommande event. Det händer mycket under den sista 

delen av terminen, men inga nya problematiska krockar har uppkommit. 

 


