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MÖTESPROTOKOLL $$M3 12/11 
Måndagen den 12/11-2018 kl. 18:19. 

Mysrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

 

Närvarande 
Adrian Södergren, ordförande  

Emelie Wistedt, vice ordförande 

Anna Tian, kassör  

Lovisa Brandt, sekreterare 

Elin Hedberg, lokalansvarig 

Andreas Renberg, eventkoordinator 

Elizaveta Kim, kommunikationsansvarig 

Lovisa Wåhlström, KUTA 

Sofie Rehnström, Nr 1 

 

Bilagor: 3 

1. Formalia 

a. Mötets öppnande 
Ordförande Adrian Södergren öppnade mötet kl 18:19. 

b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1 
Kallelse skickades ut den 1/11-2018.  

Mötet beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

c. Val av justeringsperson 
Lovisa W anmälde sig frivilligt. 

Mötet beslutade 
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att välja Lovisa W till justeringsperson. 

d. Anmälan av förhinder 
Inga anmälda förhinder fanns.  

e. Adjungeringar 

Inga adjungeringar behövde göras.  

f. Anmälan av övriga frågor 
a. Affischeringsregler, Adrian 
b. Dragetkalender, Elin 
c. Facebookgruppsreklam, Lovisa W  

g. Bordlagda frågor 
Det fanns inga bordlagda frågor att diskutera. 

h. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet för $$m2 var utskrivet och justerat den 12:e oktober. 

Mötet beslutade 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

i. Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 
Punkterna 2. Konfirmationer 11. Motioner, 12. Propositioner och 13. Val togs bort. Punkterna 3-10 fick 
då ny punkt enligt formen n-1, och punkterna 13-16 fick ny punkt enligt formen n-4. 

Mötet beslutade 

att fastställa föredragningslistan i dess reviderade form. 

j. Beslutsuppföljning 
Det fanns inga nya beslut att följa upp. 

k. Meddelanden 
Pratat med KK för att se om det fanns intresse för Uppsala Networking event.  

Tänk på vad vi säger om val osv. eftersom vi har information en del andra inte har tillgång till. 

i. Presentation av fika 

2. Äskningar  

a. Profilkläder åt SN  Bilaga 3 
Öppnas upp för diskussion. 
Adrian lämnar rummet 18:51 
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Adrian kom in i rummet 18:52 
Victor Fredlund kom in till mötet 18:52 
 
Mötet beslutade 

 
att  äskningen bifalls. 
 

Öppnar upp punkt 1.e adjungeringar 
   

mötet beslutade 
 

att ge Victor Fredlund yttranderätt. 
 
Öppnar upp punkt 2. adjungering av organmedlemmar.  
 
Victor Fredlund lämnade mötet 18:59. 
 
Öppnar upp punkt 1.i Fastställande av föredragningslistan, stryker punkten 2 adjungeringar av 
organmedlemmar. Punkt 3-11 får ny punkt enligt formen n-1. 
 
Öppnar upp punkt 1.f och Emelie lägger till d. Middag med bergs. 
 

3.  GDPR-uppföljning  
 
Mötet beslutade 

att fortsätta bordlägga frågan då inga framsteg hade gjorts. 

4.  Potentiella val efter SM2  
 
Diskussion fördes kring prioriteringslista över vilka poster som skulle interimsväljas efter SM2. En 
prioriteringslista färdigställdes. Ett maxantal på 8 poster är vi villiga att interimsvälja. 

5.  Förslag till sångbokskommittén  
Diskussion fördes.  

 
Mötet beslutade 

att inte ge några förslag. 
 

6.  Ämnen för OAR2  
Gamlingkultur, idée och erfarenhetsutbyte. 
Diskussionspunkt för upprustning av draget i kombination med formulär. 
Få feedback kring andra punkter, ex. periodsmail, kommunikation, hemsida. 
Vill sektionen ha ett event för ett networkingevent med Uppsala? 
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Hänvisning till hemsidan. 
Uppföljning kring JML-frågan.  
Intressekoll för ändring av koncept, öppna upp för inbjudan till resten av sektionen. 
Meddelande: Tänk på vad organen kan göra för jubileumsåret 2020, ge tankarna i överlämning till nästa 
ansvariga. 

7.  Internationaliseringsstöd från THS Centralt  
Sittning 
Stöd för att finansiera olika event 

8. Övriga frågor 

a. Affischeringsregler 
Olika tavlor för olika saker. KNUT-tavlan kan delas med SN. 
Ska finnas ett datum för när det ska kunnas tas ner.   
Bara affischera THS och sektionsrelaterade saker. Eventuellt skapa ett PM kring detta.  

b. Dragetkalender 

Förslag kring att döpa om “Draget” till “Draget Calender” på hemsidan.  

c. Facebookgruppsreklam 

KNUT ska moderera eller få hjälp med det från Ella. 

d. Middag med bergs 
Inhandling onsdagkväll, folk börjar fyllas på hos Andreas från kl 15 torsdag. 
 

9. Nästa möte 
$$m 4 kommer att hållas den 21:a november kl 18.14. 

10. Mötets avslutande 
Ordförande Adrian Södergren avslutade mötet kl 20:43. 

11.  Orientering 
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Vid pennan, Stockholm 2018- Justerat, Stockholm 2018- 

 

______________________________ ______________________________ 

Lovisa Brandt, Lovisa Wåhlström, 

Sekreterare Justeringsperson 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2018- 

 

______________________________ 

Adrian Södergren, 

Ordförande 

 

 

 


