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MÖTESPROTOKOLL $$M 2 31/8 

Måndagen den 14/9-2015 kl. 18:01. 

Lokalansvarigs lägenhet, Margretelundsvägen 32, lgh 1202, 167 41 Bromma 

Närvarande 
Anna Wessén, ordförande 

Fredrik Abele, vice ordförande 

Angelica Andreasson, sekreterare 

Anton Lagerholm, lokalansvarig 

Kadar Hassan, kommunikationsansvarig 

Alma Andersson, KUTA 

Bilagor: 5 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Anna Wessén öppnade mötet kl.18:20. 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Anna lyste mötet 31/8-15 kl 20:15. 

Styrelsen beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

b. Val av justeringsperson 

 Anton anmäler sig. 

Styrelsen beslutade 

att välja Anton till justeringsperson. 

c. Anmälan av förhinder 

Inga förhinder anmälda. 

d. Adjungeringar  

Inga adjungerar behövde göras. 
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e. Anmälan av övriga frågor 

Anna har en övrig fråga om motionen som kommit in från KNUT. 

Fredrik vill ta upp de kommande nollegasquerna. 

Anton har en övrig fråga om syrienkrisen. 

Angelica har en fråga gällande teambuildingen som Styrelsen ska ha på onsdag den 16/9. 

f. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor finns. 

g. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från $$m1 är klart och påskrivet sedan den 10/9. 

h. Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 

Styrelsen beslutade 

 att föredragningslistan ska fastställas i sitt nuvarande skick. 

i. Beslutsuppföljning  

Inga beslut finns att följa upp. 

k. Meddelanden 

Fredrik meddelar att BAR (Bokföringsansvarigas råd) har börjat ta tag i de ekonomiproblem 

som sektionen har och har då flyttat över en stor summa kontanter från kassaskåpet till ett 

bankkonto istället. 

Anna meddelar att hon ska ha möte med elektrosektionens styrelse gällande jubileumsfesten. 

Under mötet ska upplägget, ekonomin och staben diskuteras..  

Alma meddelar att hon ska på skolråd på torsdagen den 10/9. 

Anton meddelar att två sök har kommit in till SOFT. 

Kadar meddelar att han ska ta tag i och göra månadsmejlet så snart som möjligt. Han ska 

även försöka ordna ett möte med KN. 

3. Entledigande Elisabet Nilsson 

Skolledningsreprentant Kemi Bilaga 3  

 
Elisabet Nilsson vill entlediga sig från posten som Skolledningsrepresentant Kemi då hon vill 

fokusera mer på Tjänsteförslagsnämnden. 

Styrelsen beslutade 

 att entlediga Elisabet Nilsson från posten skolledningsrepresentant Kemi. 
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4. Fyllnadsval   Bilaga 4  

a. Val av Revisor     

Det är några poster som stått vakanta sedan SM 4, men nu har Styrelsen fått in en ett sök 

och det är Björn Alander har sökt posten som Revisor. Styrelsen känner inte att en intervju 

behöver göras, utan går direkt till diskussion. 

Styrelsen beslutade 

 att välja Björn Alander till Revisor för verksamhetsåret 15/16. 

b. Sök och vakanta poster 

Det har kommit in ett sök för posten Pas-King, men eftersom söket inte blivit lyst så 

kommer detta ärende att sparas tills $$m 3 och en intervju har kunnat hållas.  

De vakanta posterna som finns kvar ska lysas, vilket Kadar tar sig an, och sökstopp kommer 

vara den 25/9.  

5. Styrelsens verksamhetsplan 

Trots att den satta deadlinen för verksamhetsplanen var igår så har den inte riktigt blivit klar. 

Därför avsätts tid från mötet för att se till att verksamhetsplanen kan bli klar. 

Kl 19:36 görs ett avbrott i mötet för en matpaus.  

Mötet återupptas kl 20:32.  

Efter en hel del diskussion och omskrivningar har verksamhetsplanen för verksamhetsåret 

15/16 blivit klar och Anna tar på sig att skriva en bakgrund för helheten samt ändra 

formatet. Styrelsen känner sig redo att anta verksamhetsplanen. 

Styrelsen beslutade  

 att anta verksamhetsplanen för verksamhetsåret 15/16  

6. Sommarbalsbiljetter $$14/15 Bilaga 5  

Aneri Patel, ordförande för Styrelsen 14/15, skickade in ett mail där hon berättade att det var 

tänkt att deras intern-rep skulle täcka biljettkostnaderna för Sommarbalen, men på grund av 

de ekonomiska problem som uppstod i våras kunde detta inte göras. Aneri undrar därför om 

det finns en chans att få biljetterna betalda nu istället. 

Styrelsen diskuterar huruvida det är en bra idé att betala biljetterna eller inte med tanke på 

hur situationen ser ut. Sommarbalen gick back med en stor summa, omkring 25 000 kr, och 

därför så känns det inte passande att använda sektionens pengar för att betala dessa biljetter 

då de istället kan gå till något med högre prioritet.  
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7. Val av Nr 1 

Det har inkommit sju stycken sök till posten av Nr 1 och alla kandidater har intervjuats av 
Styrelsen.  Det är nu dags att komma fram till vilken av de sökande som är bäst lämpad för 
posten som Nr 1. 

Styrelsen diskuterar om det var några av de sökande som inte var lika utstickande under intervjuerna och 
Styrelsen kom fram till fyra kandidater som kunde strykas från vidare diskussion. 

Kl 22:14 görs ett avbrott i mötet för en fikapaus. 

Mötet återupptas kl 22:31. 

För- och nackdelar diskuteras hos de resterande tre kandidaterna och ännu en kunde strykas från vidare 
diskussion. Styrelsen har väldigt svårt att bestämma sig för de resterande två, men efter många om och men är 
Styrelsen redo att gå till beslut. 

Styrelsen beslutade 

 att välja Emma Ingo till Nr 1 för verksamhetsåret 2015/2016. 

Styrelsen tar en champagnepaus kl 23:04 för att fira valet. 

Mötet återupptas kl 23:17 

8. Övriga frågor 

Motionen från KNUT bordläggs till $$m 3 som är den 28/9 eftersom motionen inte är helt 
klar. 

Syrienkrisen är väldigt stor, men det är inte många som vet vad det är som faktiskt händer 
och Anton vill att detta ska uppmärksammas. Han föreslår att han skulle kunna få tag på 
någon som kan hålla föredrag där alla medlemmar skulle vara välkomna. Ett förslag är även 
att det ska hållas en insamling och då samtidigt utmana andra sektioner, förslagsvis Bergs och 
Elektro att göra samma sak för att göra det mer attraktivt. Sedan kan den sektionen som 
samlat in mest be om tjänster från de förlorande sektionerna. Om beslut tas om detta ska 
andra informeras via OAR. 

Elektros och MiT:s nollegasque närmar sig med stormsteg och då ska en present ges bort. 
Styrelsen diskuterar vad som skulle vara roligt och passande för vardera sektionen. 

Teambuildingen kommer ske nu på onsdag den 18/9 och då ska Styrelsen hitta på en 
aktivitet för att bättre lära känna varandra och Nr 1. Styrelsen kommer fram till att det är bra 
tillfälle att måla styrelsemuggarna på. 

9.  Nästa möte 

Nästa möte kommer att ske den 28/9 i Draget. 

10. Mötets avslutande 

Ordförande Anna Wessén avslutar mötet kl 23:37. 

11. Orientering 

Styrelsen har ingenting att diskutera. 
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Vid pennan, Stockholm 2015-  Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ ______________________________ 

Angelica Andreasson,  Anton Lagerholm, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ 

Anna Wessén, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


