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OAR 3 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Adrian Södergren  öppnade mötet 18:15. 

2. Presentationsrunda 

2.1 Närvaro 
Adrian Södergren, Ordförande 
Simon Edin, ÖpHverpHeus samt Sous Chef 
Emanuel Nelsson Vedung, Ekonomichef Krexet 
Bjarne Falk, TLCnous 
Elsa Arksand, KNUTO 
Evelina Tvinne Flyg, KNUTE 
Philip Masreliez, BluffO 
Erik Lyrén, Vice Ligandansvarig 
Anton Åkesson, Generöl 
Victor Fredlund, Master Chef 
Jacob Degenne, Valberedningens ordförande 
Emma Kroon, STYRMAN 
Daniel Hallgren, pH Sur 
Malin Lill, pH Bas 
Ted Lundwall, DM 
Mårten Schollin, Vice DM 
Olivia Andersson, Klubbmästare 
Kadar Hassan, Sexmästarinna 
Oscar Bergström, Revisor 
Elin Hedberg, lokalansvarig 
Elizaveta Kim, kommunikationsansvarig 
Andreas Renberg, eventkoordinator 
Anna Tian, kassör 
Lovisa Brandt, sekreterare 

3. Meddelanden 
Valberedningen meddelade attd e kommer öppna sökperioden inför posterna till SM4 snart, ca vecka 12 
eller 13. Det är upp till varje sittande att tagga för sök till sin efterföljare 
 
Andreas meddelar kring bal och att om de vill anmäla gyckel kan man skicka det till event 
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Kaos har öppnat sitt sök, man kan söka till vecka 11. 
TLC peppar att oldies är i helgen 
 
KNUT förtydligar att interna event egentligen var okej enligt BKW-kontraktet 
 
KK meddelar att Berzelii info kommer ut imorgon 1/3 
 
Styrelsen meddelar att de sök som finns att söka för interimsval är nu öppna och peppar folk att tagga 
folk som är intresserade att söka. 

4. Administrativ information 

4.1 Ekonomi 
Kvittoredovisning ska göra senast två veckor efter man gjort köpet. Lappar för kvittoredovisning finns i 
facken i sekfunk. FÖr att underlätta för sin ek. ansvarige så ska man sätta kvitton som har samma 
köpdatum från samma individ att sitta på samma blankett. Viktigt att lära ledamöterna att redovisa rätt 
eftersom detta sparar tid. OCkså viktigt att man ska kunna läsa kvittot! All info står tydligt på 
kvittoredovisningsblanketterna. Efter den är ifylld ska man lägga blanketten i sin redovisningsansvariges 
fack. 
 
Om man ska använda iZettle ska man höra av sig till sin bokföringsansvarig två veckor innan eventet och 
förvaras i kassaskåpet 
 
Internrepresentationen får inte användas för köp av alkohol och är till för att förbrukas för organens 
trevnad.  

4.2 Kommunikation 
De som är nyligen invalda ska fylla i funktionärsformuläret för att få access till sin organmail samt den 
kort-access för rum som de ska ha access till. Viktigt att fylla i formuläret även för ledamöterna så 
ansvariga bör trycka på dem att göra det. 
 
Utskrifter. Kan göras i nymble med en speciell kod, går även att få pengar i efterhand men det har bara en 
speciell budget. Prata med Ella inna. 
 
Kontakta Ella för info på hemsidan typ om det inte stämmer överens med beskrivningen av organ/post 
etc. 
 
Periodsmail kommer info på mail. Ansvariga har ungefär en vecka på sig att skicka in infon till 
kommunikationsansvarige. Mailen skickas även till internationella studenter så ta vara på det! 
Sektionen har även en instagram och man har möjlighet att välja vecka under en utskicksperiod. 
 
Mycket användbar information finns på hemsidan! Använd den! Kontakta Ella om ni har frågor. 
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4.3 Lokal 
Lokalansvarige har sedan ett tag tillbaka blivit splittrad in i två poster. Lokalansvarige har i nuläget mest 
koll på nycklar, om man behöver det till skåp, spritis, D-förrådet, mellanförrådet etc. Man bör ha sitt skåp 
låst i nuläget pga. av alla inbrott. För vissa nycklar krävs det en kvittens.  
 
Varje organ har en städvecka där de ansvarar för allmänna städningen av draget. 
 
Om man har tankar eller funderingar kring lokalen rent praktiskt så kan man maila lokalansvarige. 
 
Eventkoordinator ser till att det som ska genomföras i draget,KTH eller THS kan göras. Allt går att fylla i 
genom ett formulär på hemsidan, Mailkontakt är bra, men formuläret är mycket bättre. FInns en 
bokningskalender på hemsidan, upp till var och en att marknadsföra sina event där. Bokningar ska ske 
minst 10 arbetsdagar i förväg. Om man vill boka lokaler i draget kan ma kolla det på hemsidan eller maila 
(??) 

4.4 Allmänna saker 
Tänk på att även sektionsaktiva är studenter och att man är fri från sektionsaktiviteter under tentap (dock 
inte sådant som måste in enligt lag). 
 
JML-perspektiv. Tänk alltid på ifall saker kan vara något som någon kan se som kränkande. Om man är 
osäker så kan man maila TryggO med frågor. Man ska även maila TryggO (viktigt!!) om man känner sig 
utsatt för olika typer av trakasserier och kränkningar. enligt THS-policy så är det nolltolerans mot 
kränkande sånger och trakasserier. Ligger på sångledaren, sittningsansvarige samt ordförande. 
 
Alla ledamöter måste vara medlemmar i sektionen för att de ska kunna ha rätt till pengarna. Om de KAN 
vara medlemmar så SKA de vara de för att få vara med i organet. Om de inte har möjlighet får de gärna 
vara stödmedlemmar. Dessa behövs dock godkännas av styrelsen på ett $$m. 
 
VI är alla studenter som gör det här utan lön så var snälla och ha dialoger med varandra. Communication 
is the key. 
 
Det finns flera hundratal utbytesstudenter som går på våra program som knappt vet att vi finns. Därför 
viktigt att försöka marknadsföra även på engelska så de också känner sig välkomna och delaktiga. THS 
MAIN är en sektion som är till för de som känner sig utanför i alla andra sektioner pga att det bara är 
svenska. 
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5. KK 
KKs mail finns på hemsidan och de sköter alla festanmälan. Mer kring detta går att hitta på hemsidan i 
festmanualen, har man frågor kan man maila. Om man ska ha alkohol måste man maila spritis minst 14 
arbetsdagar innan eventet. Om ni saknar fest- och-stad så ska ni maila klubbmästaren samt om ni är 
intresserade av att gå de utbildningarna. 
 
Mail istället för facebook gäller för både KK och styrelsen. 

6. Uppföljning från OAR2 

a. Hållbart sektionsengagemang-enkät 
Högt deltagande får främst KK och liganderna. Ett genomgående problem som noterades var 
event-relaterade saker, som ex hur man håller ett event. Styrelsen ska nog prata vidare om att skapa ett 
PM för event för att underlätta för organen. Något som KK fyllde i var att deras arbetskraft togs för 
givet. Om det ska ske ett samarbete så ska man ta kontakt med dem och inte ta för givet att de ska arbeta 
ett event som inte är deras. Även viktigt med städ-veckorna för om man inte städar ordentligt så måste 
KK göra det ca kl. 1-2 på natten vilket inte är ok. 
 
Om man vill att paparazzi ska fota deras event ska man skriva till dem och fråga om de har möjlighet att 
göra det. 
 
MD erbjuder gärna en kantor om man behöver det, men de vill veta det i förväg, ca 2-3 veckor helst.  
 
Ta inte varandra för givet! Ha rimliga förväntningar. Leder till nice samarbeten. 

7. Ändring av verksamhetsår 

a. Vissa organ har inga ledamöter under mottagningen och 
period 1. Skall det vara så, eller borde det ändras? 

● Största fördelen för att konfirmera på SM1 är för att få in 1:an direkt 
● De som väljer att söka ett organ kommer in i verksamheten direkt om man väljs på SM1, medan 

om du väljs på SM4 värdet lång tid innan det faktiskt kommer igång. 
● Kan vara negativt att ha “tomma organ” över sommaren och mottagningen där de ska 

marknadsföras för ettan. PRO SM4 
● Kan vara svårt med SM 4 val är att de organen kanske inte syns lika mycket under året och att 

man kanske redan har gått med i så många organ under året att man inte har tid att gå med i 
något av de som man kan söka till till SM 4. 

● Icke-konkret samarbete arbete under sommaren och därför fördelaktigt att välja in på SM 1. 
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● Intresset för sektionen klarnar under året, vilket gör att det kan vara mer fördelaktigt att välja in 
på SM 4 istället för SM 1. 

● Om man faktiskt vill göra nått under period 1 så är det bra att välja in sina ledamöter på SM 4. 
● Eventuellt att man kan ha maskot-poster som väljs i period 4, som sedan kan konfirmera 

engagemanget på SM 1. 
● De som söker till SM 1 är då också även intresserade direkt efter de blivit invalda och har 

förhoppningsvis högre engagemang då än om de haft en “avkylningsperiod” över sommaren. 
● KNUT har speciellt inval då de har sök BÅDE till SM 4 och SM 1 där halva gruppen väljs på 

vardera SM. Risken med detta är att gruppen kan bli segregerad och man måste jobba mer med 
team-building. 

● SM 1 vs. SM 4 är väldigt olika beroende på organet. 
● KK har sök både till SM 4 och SM 2 och har färre sök till SM 4 men att dessa ibland då istället är 

seriösare än sök till SM 2. 
● Generell trend är att man vill nå ettan till SM 1 men att man vill nå äldre studenter till SM 4 och 

detta kan ses i hur valen ser ut i nuläget. 

8. Strategiska hjälpmedel och transparens-plikter – hur bör 
vi hantera: 

a. Verksamhetsplaner 
● Väldigt bra för att konkretisera arbetet mm. 
● Kan hjälpa om det används. Ger långsiktiga mål och gör att andra kan se hur organet arbetar och 

vad det strävar mot. 
● Bra att ha för att undvika inaktivitet, även om det inte måste delas med sektionen, till skillnad 

från verksamhetsberättelsen. 
● Kanske mest intressant för att se vad andra håller på med och kunna bygga sin egna verksamhet 

efter det eller med det i åtanke. 
● Om VP är offentlig kan det vara så att äldre studenter vill trycka på “bättre förr” och försöker 

motverka förändringar i organet. 
● Känns kanske onödigt att publicera en plan när man i början kanske inte helt har koll på vad man 

vill göra med organen. 
● Bra för dem inom organet att få en bild av vad som ska göras. 

b. Val och konfirmationstexter 
● Bra för transparens samt att SM då kan ta mer informerade beslut. 
● VÄldigt litet värde då det finns risk för att de som är invalda inte ens ser dem. Dock kan det ge 

pepp om de faktiskt ser dem. 
● Trevligt med konfirmationstexter för att se vilka som blev valda och vilka de är. Samtidigt som de 

som inte blev valda får se vad som söktes. 
● Ganska bra för att kunna motbevis ifall det finns ifrågasättning om jävighet i valen. 
● Kanske inte egentligen fyller någon bra funktion. 
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● Kan kännas bra för de som blev valda, men kan kännas väldigt nedvärderande mot den som inte 
blev vald genom att ytterligare hylla de som blev valda. 

● De finns för att det ska göras sakliga val, men kanske egentligen inte så behövliga. 
● Konfirmationstexter är vårt sätt att visa sektionen vad vi gör för val. 

c. Verksamhetsberättelser 
● Bra för att man ska kunna reflektera och lära sig 
● Bra bakgrund till överlämningen och bra för de ansvariga själva att gå igenom vad man faktiskt 

har gjort och åstadkommit under året. Där kan man även skriva om ens samarbeten med andra 
organ och sektioner.  

● Hjälper nästa års ansvariga. 
● Känns inte alltid helt nödvändigt eftersom de bara skrollas igenom på SM och inte alls 

nödvändiga om man har en bra överlämning. 
● En av de mest fundamentala sakerna i föreningsliv för att man ska kunna se senare år vad som 

organet har gjort. 
● I nuläget kräver vi inte in VB om det har gått dåligt, vilket vi borde göra. VB är nummer två i 

viktighet av dessa fyra saker (efter överlämningar). 
● Står i stadgarna att detta ska lämnas in senast 30 dagar efter ens avslutade verksamhetsår. Det ska 

lämnas in till talmanspresidiet och revisorerna och helst även till styrelsen. 

d. Överlämningar 
● Väldigt hjälpsamma och stöttande för den som precis klivit på 
● Väldigt viktigt!! 
● Inte alltid helt nödvändigt eller kommer med ny, viktig information. 
● En bra överlämning kan hjälpa organet att undvika månaders extra arbete bara för att få igång 

organet och långsiktigt för att organet ska klara sig. 
● Väldigt individuellt från organ till organ om en muntlig eller en skriftlig behövs. Viktigt att om 

man har en muntlig överlämning så måste nya och gamla ansvariga ha en bra kontakt så man kan 
våga ställa frågor. 

● Det mest viktiga, men också viktigt att understryka att det är frivilligt att genomföra det som står i 
överlämningen. 

 
Styrelsens förslag: 

● Enligt styrdokumenten säger att VP ska Styrelsen, KNUT och SN samt att KLUMP ska göra det 
enligt policy för KLUMP 

● VP är nice för att kunna ha något att sträva efter. Man måste inte ha offentliga. Man skulle kunna 
ha verksamhets-visioner som man kan ha till sitt första OAR och där presentera det så resten av 
organen iaf har en bild av det. 

● Upplever att konfirmationstexter är en väldigt viktig tanke för transparens i val men i nuläget är 
de inte så funktionella. Vi föreslår istället att man snarare ska beskriva sitt valförfarande och vad 
man söker efter i gruppen och varför och korta motiveringar varför folk passar in i det. Enbart 
för konfirmationstexter av ledamöter.  
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○ Kan bli problematiskt med mer copy-paste och därmed mindre transparens. 
○ För få skillnader mellan organs texter och kan avskräcka de som inte känner att de passar 

in i dem texterna från att vara sektionsaktiva alls. 
● Superviktigt för sektionen som helhet med VB. Gör det annars jagar vi er. 
● Överlämningar är superviktiga och vill därför lägga in det i styrdokumenten att man ska göra en 

skriftlig överlämning. 
 
Finns mallar för överlämningar som styrelsen ska hitta och lägga upp i OAR facebook-gruppen samt på 
hemsidan. 
 

9. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 20:35. 
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