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MÖTESPROTOKOLL $$M 1 31/7 

Torsdagen den 31/7-2014 kl. 17.15. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

Närvarande 
Aneri Patel, ordförande 

Daniel Ruotsalainen, sekreterare 

Alexandra Holmgren, lokalansvarig 

Frederik Mathiason, kommunikationsansvarig 

Anna Wessén, ambassadör 

Bilagor:  

1. Mötets öppnande 

Ordförande Aneri Patel öppnade mötet kl. 17: 32. 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Styrelsen beslutade 

 att  mötet var korrekt utlyst. 

b. Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutade 

 att  välja Anna Wessén till justeringsperson. 

c. Anmälan av förhinder 

Anna har anmält att hon kommer sent eftersom hon jobbar. 

Jacob är på landet men deltog på mötet över Skype.  

Michael är fortfarande i Skåne men deltog på mötet över Skype även han. 

d. Adjungeringar  

Inga adjungeringar behövde utföras.  
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e. Anmälan av övriga frågor 

Daniel har en övrig fråga om inköp av en grill till sektionen. 

f. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor. 

g. Föregående mötesprotokoll 

Inga föregående mötesprotokoll. 

h. Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 

Jacob föreslår att lägga till en punkt 4 c.Äskning om inköp av högtalare i föredragningslistan 

Styrelsen beslutade: 

att  fastställa föredragningslistan med föreslaget tillägg. 

i. Beslutsuppföljning  

Styrelsen 14/15 har ännu inga beslut att följa upp. 

k. Meddelanden 

Alexandra informerar om att golven är bonade men har inte kunnat bona golvet där sakerna 

från mellanförrådet står. Lokalvården återkommer när det är städat. 

3. $$ under mottagningen  Bilaga 3 

Aneri har pratat med KL och ÖphverpHeus om mottagningen och vi i styrelsen kommer att 

ha hand om sektionshistorian samt ha en station på skogsvandringen. Det har diskuterats att 

$$ delar station med KL. Daniel lade till att vi även kommer att synas under organlunchen 

och KAMEL. 

Mötet diskuterar aktiviteterna. 

Anna Wessén ansvarar för att Sektionshistorian förbereds. 

Anna och Alexandra ansvarar för att aktiviteter till Skogsvandringen förbereds. Vi 

bestämmer inte ännu om hur vi ska göra med KL. Aneri kontaktar Aman och Cecilia i 

Kårledningen angående detta. 

Michael ansvarar för att Organlunchen förbereds. 
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4. Äskningar 

a. Kassaskåp    Bilaga 4 

Michael har varit i kontakt med ett företag som säljer kassaskåp som inte varit i bruk mer än 

3 år. Förslaget som finns är ett kassaskåp med bra brandklassning och bra inbrottsklassning. 

Bra är även att det har kodlås. 

En kort diskussion fördes men det kändes väldigt rimligt att vi har ett kassaskåp. 

Styrelsen beslutade: 

att  bifalla äskningen i sin helhet.  

 

b.  Kassaregister     Bilaga 5 

Våra kassaregister slogs sönder under inbrottet i somras. Därför är det rimligt att det köps 

nytt. 

Det diskuterades varför vi behöver två kassaregister. De tillfällen som detta kan behövas är då KK har två 

barer. 

Styrelsen beslutade: 

att  bifalla äskningen men endast för ett kassaregister.  

 

c. Nya högtalare    Bilaga 5 

En äskning från Tobias Frick, ljud och ljus marsalk i KK, angående nya basar och en ny top 

till Dragets ljudsystem inkom. 

Michael föreslog att äskningen avslås men att idén är bra och att vi gärna får in en bättre 

formulerad äskning. Frederik vill veta vad som är fel på våra befintliga högtalare innan vi 

bifaller äskningen. 

Mötet diskuterar konsekvenserna av att inte ha fungerande högtalare under mottagningen. 

Styrelsen beslutade: 

att avslå äskningen i sin helhet. 

Michael och Frederik informerar KK om både högtalaräskningen och 

kassaregisteräskningen. 

5. Styrelsens verksamhetsplan 

Alla delar av verksamhetsplanen är inte klara och kan därför inte fastställas ännu. VP:n måste 

vara klar innan SM 1. Ny deadline för verksamhetsplanen bestäms vid ett senare tillfälle. 
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6. Städning av Draget 
Mötet diskuterar när en lämplig dag för att städa Draget skulle vara. Problemet ligger i att 

väggen mellan mellanförrådet och spritförrådet inte ännu är reparerad.  

Mötet bestämde att det ska städas lördagen den 9 augusti kl 10. KK har bokat Draget från kl 

16 den dagen och Alexandra kontaktar dem så vi vet när Draget behöver vara klart. Vi 

marknadsför på Facebook och över mail. 

7. Övriga frågor 

Daniels fråga angående en eventuell äskning från Alkemisterna för inköp av en gasolgrill 

diskuteras. Det konstaterades att Alkemisterna behöver ta fram en plan för förvaring och 

användningsområden och dylikt innan detta kan beslutas om. Alternativt kan grillen köpas 

direkt med pengar som fås från Kansliet men styrelsen skall då informeras först. 

8. Mötes avslutande 

Ordförande Aneri Patel avslutade mötet kl. 18:33. 
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Justerat, Stockholm 2014-  Justerat, Stockholm 2014- 

 

______________________________ ______________________________ 

Daniel Ruotsalainen,  Anna Wessén, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2014- 

 

______________________________ 

Aneri Patel, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


