
$$m 1 

2013-07-25 

Sid 1(9)  

MÖTESPROTOKOLL $$M 1  25/7 
Torsdagen den 25/7 2013 

Teknikringen 36b, Dragskåpet 

 

Närvarande 
Fredrik Abele, ordförande 

Lina Aglen, vice ordförande 

Astrid Helmfrid, sekreterare 

Aneri Patel, Sektionsvärdinna 

Daniel Ruotsalainen, Kommunikationsansvarig 

Karin Andersson, Lokalansvarig 

Jens Aronsson, Revisor 

 

Bilagor:  

1. Mötets öppnande 
Ordförande Fredrik öppnade mötet kl. 18:05. 

 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Styrelsen beslutade 

 att  mötet var korrekt utlyst. 

 

b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

 att  välja Daniel till justeringsperson. 
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c. Anmälan av förhinder 
Inga förhinder anmälda.  

 

e. Adjungeringar  
Inga adjungeringar behövde utföras. 

 

f. Anmälan av övriga frågor 
Astrid har pratat med Gustav Wändell och han har en fråga om färg till baren.  

Fredrik har en fråga om revisorerna.  

 

g. Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor. 

 

h. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll, $$10, 12, 13 och 14, är ej färdigställt. 

Styrelsen beslutade: 

att  bordlägga frågan om godkännande av protokollet från $$m 10, 12, 13 

och 14 till nästa möte. 

 

i. Fastställande av föredragningslistan   Bilaga 2 
Förslag på att lägga till en punkt 24, ”Nästa möte”, i föredragningslistan och att punkter 

därefter får en ny numrering. 

Styrelsen beslutade: 

 att  Listan fastställdes med tillägg av punkt 24, ”Nästa möte”. 

 

j. Beslutsuppföljning  

Ingen beslutsuppföljning.  
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k. Meddelanden 
Lina har ett meddelande från Hell-week. KK diskuterade alkoholkulturen på sektionen, de 

vill ha hjälp från oss att ändra synen från medlemmar.     

Daniel har jobbat med hemsidan. Kongligkemi.se borde vara säker för mottagningen nu. 

KAKAs hemsida är uppe men det har krånglat lite med pHeuseriets.  

Fredrik meddelar att man kan hämta nya access-kort snabbt vid lunchtid.  

 

3. Motioner   Bilaga 3 
Det har kommit in en motion från Björn som behandlades av förra årets styrelse på $$m14 

och då beslutades inte något men det bestämdes att den skulle skrivas om på motionform. Vi 

behöver komma ihåg att skriva förslag på hur denna kan formuleras om på motionform. 

 

4. Äskningar 

 

Ugn i Draget – Jens    Bilaga 4 

Jens har lämnat in en äskning för ugnar och har ett par alternativ. Det diskuterades att 

varmluftsugnar är bäst. Fördelarna med två ugnar diskuterades och var de skulle stå. Det 

finns varmluftsugnar på IKEA, det tas inte upp i Jens två förslag. Jens tycker det låter bra. 

Den nya lösningen skulle kosta 1100kr mer. Förslag 1 med modifiering att det är 

varmluftsugn verkar bäst. 

Styrelsen beslutade 

 att  bifalla Jens förslag 1 med ändring att det ska vara varmluftsugn.  

 

5. Verksamhetsplan 2013/2014  
Vi i Styrelsen har inte renskrivit och läst igenom Verksamhetsplanen 2013/2014  klart så vi 

väntar med att godkänna den. 

 

Styrelsen beslutade: 

Att  avslå antagandet av Verksamhetsplanen 2013/2014 och bordlägger den till nästa $$m.  

 

6. Fyllnadsval  

a. Inkomna sök   Bilaga 5 

Ett sök från Lovisa Pettersson till PAS-King har inkommit. 

 

Styrelsen beslutade: 

 Att  Lovisa Pettersson väljs till PAS-King, verksamhetsåret 13/14.  
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b. Lysning av val 
Vi måste komma på ett bra sätt att göra reklam. Att prata med folk är ett av de bästa 

alternativen. Den 10/9 sätts som sökstopp. De olika posterna delas upp mellan oss och 

Karin kollar efter Skyddo, Fredrik kollar valberedningen, Daniel kollar 

skolledningsrepresentant och PAS-K, Lina kollar SNOK och Aneri kollar Paparazzi.   

 

7. $$ under mottagningen 

  

a. Nollebibeln 

Bild till texten får bli kajan. Texten kan modifieras från förra årets text. Aneri, Fredrik och 

Lina fixar texten. 

 

b. Vad/Hur/Var/När/Varför/Daniel & Co? 

Daniel skall be om hjälp från gamlingar. Vi vill ha en lek som är rolig på riktigt. Andra bra 

saker är propaganda affischer från Styrelsen, låna kavajer och framträdande på Oscars.  

 

c. Nr 1 

Göra reklam för nr 1 med godis på Preppis-lektionen med en QR-kod till hemsidan. Göra en 

reklamfilm med gamla nr1, Fredrik ansvarar för den. En sökaffisch kan göras. Inspring och 

muta med godsaker efter mottagningen. Karin har ansvaret.   

 

8. Medlemsrekrytering och engagemang 

Vi har en del i vår verksamhetsplan. Under mottagningen gör vi tillräkligt. 

 

9. Datum och tider framöver 

 

a. SM 

Följande datum och tider bestämdes preliminärt: 

SM1 den 30/9 kl 18:01 

Och reservtid den 2/10 

SM2 den 18/11 kl 18:02 

Reservtid den 20/11 

  



$$m 1 

2013-07-25 

Sid 5(9)  

b. OAR 

OAR1 sattes till: 

Den 24/9,  kl 17:01  

Ett OARX sattes till: 

Den 12/11, kl 17:0X 

Det kan komma fler OAR mellan OAR1 och det som sattes till den 12/11. 

 

c. $$m 

 $$m3 sattes till:  

Den 19/9, kl 18:03 

Ett $$mX datum sattes till: 

Den 6/11, kl 17:0X 

Det kan läggas in fler $$m innan $$mX. 

 

d. Lunchmöten 

 Fredagar blir lunchmötesdag.  

 

e. Middagar och grillbygge 

Vi borde ha middag med Bergs, Elektro och kanske Samhällsbyggnad. Grillen går det lite 

långsamt med. Det förslag som fanns var för dyrt för oss. 

 

10. Sektionsmötet 

Testa vidare med talmanspresidie, ta upp på OAR vad de tycker. Det behövs en bra och 

pedagogisk genomgång om vad ett SM är och hur det går till.  

Åsiktstorg innan SM med lappar bör existera.  

Ett fika för de nyantagna där de informeras om SM den 23/9 när spexfikat börjar.  

Kandidaterna i kandidatutfrågningen kan få presentera en kort summering av vad de vill säga 

efter utfrågningen på SM. 
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11. Organansvarigrådet 

Highligths på det som sagts på OAR som inlägg på hemsidan. Mer transparens!  

Något OAR kan vara lite längre så man hinner prata mer. Kanske ett som inte bara är för 

ansvariga. Flera OAR är också bra om det går.  

Pröva det OAR diskuterat fram så det kan testas.  

Både praktiskt och diskussion bör finnas på OAR.  

 

Mötet auktionerades i 5 minuter.  

Mötet återupptogs kl 20:36. 

 

12. Modernisering av Nr 1 

Nr 1 känner sig inte som en el av styrelsen. Vi måste låt nr 1 pröva på fler saker, men 

samtidigt inte tvinga den till att göra saker.   

 

13. S-Hybrid 

Ha ett separat möte för det. Fråga gamlingar som arrangerat det förut om hur de gjorde. 

Möte den 13/9 kl 17:00 sattes. 

Lina kollar reaktorn för middagen (R1).  

 

14. $$ digitalt 
 

a. Månadsmailet 

Vi delar upp månaderna vi ska skriva inlägg från styrelsen.  

September: Fredrik 

Oktober: Lina 

November: Karin 

December: Aneri 

Januari: Aneri 

Februari: Astrid 

Mars: Fredrik 

April: Lina 

Maj: Karin 
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b. Bloggen 

Vi borde skapa en styrelseblogg. Fredrik kan fixa.  

 

c. Twitter 

Det är bra att twittra under SM. Alla i styrelsen kan twittra. 

 

d. Facebook-sida 

Vi testar att skapa en sida på facebook åt styrelsen. Daniel fixar. 

 

15. Interaktiv beslutsuppföljning 

Vi kan ha ett dokument på Google-drive där vi kan bocka av vad vi ska göra. Fredrik fixar. 

 

16. $$-kalender 

Vi skaffar en i pappersform som vi kan fylla i så medlemmar kan se vad vi ska göra 

framöver. 

 

17. Samarbete med Kansliet 

Det vi vill få ut är mer att lära känna dem. Aneri undersöker vad Kansliet skulle vilja få ut 

och om det går att ha möten. 

  

18. Salamandrarna 

Förslaget är att ta ett lunchmöte med knut och diskutera vad vi vill göra. Fredrik kontaktar 

KNUT.  

 

19. Övervakningssystem i Draget 
Elektro har en övervakningskamera i deras motsvarighet till sekfunk. Karin kan kolla upp om 

vi får ha det också. 

  

20. Sponsrade skolväskor 
Vi fick ett erbjudande från  Strandlins Reseffekter om väskor. Vi beslutade att överlämna 

ärendet till KNUT.  
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21. PMFAAFPK 
Noa har börjat med ett PM om festverksamheten på sektionen, KK har funderat på att göra 

det också. Lina ser till att det samordnas.  

 

22. Organisation- och befattningskartor 
Befattningskartor vill vi ha. Vi har påbörjat något liknande orginisationskartor. 

 

23. $$-mys 

Styrelsemys planeras in: 

Den 11/9 sökstopp och valvaka. 

Den 10/8 brunch fast kväll. Biljard? Kl 19:00 

 

24. Övriga frågor 
Astrid har en fråga från Gustav Wändell om hur mycket färgen till baren får kosta. Vi vill ha 

något lagom billigt och som matchar köket. Gustav får lämna in en äskning. 

Revisorerna vill sitta med på möten. Fredrik undrar hur mycket de ska interagera. På mötet 

känns det bäst om de svarar på tilltal och kan komma med sakupplysningar.  

25. Nästa möte 

Den 11/9, kl 18:02, valdes som nästa $$m.  

26. Mötes avslutande 
Ordföranden Fredrik Abele avslutade mötet kl. 21:53 
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Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Astrid Helmfrid, 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2013- 

 

______________________________ 

Daniel Ruotsalainen, 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


