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MÖTESPROTOKOLL $$M 1 31/8 

Måndagen den 31/8-2015 kl. 18:00. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

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. 18:01. 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Anna lyste mötet 22/8 21:47 

Styrelsen beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

b. Val av justeringsperson 

Kadar anmäler sig frivilligt. 

Styrelsen beslutade 

att välja Kadar till justeringsperson. 

c. Anmälan av förhinder 

Inga förhinder anmäldes. 

d. Adjungeringar  

Inga adjungeringar behövde göras. 
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e. Anmälan av övriga frågor 

Fredrik vill ta upp söken gällande Nr 1 och Anton vill prata om städschemat för Draget. 

f. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor finns. 

g. Föregående mötesprotokoll 

Det finns inget tidigare mötesprotokoll.   

h. Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 

Fredrik vill införa en punkt 8. Orientering efter punkt 7. Mötets avslutande.  

Styrelsen beslutar att 

 att fastställa ändringen för att lägga till punkt 8. Orientering. 

i. Beslutsuppföljning  

Styrelsen 15/16 har inga beslut att följa upp. 

k. Meddelanden 

Fredrik berättar för styrelsen hur det ligger till med sektionens ekonomi samt ekonomin 

gällande sommarbalen. Han meddelar även att han varit på möte med Ekonomirådet. 

Kadar meddelar att han ska uppmana folk att skicka maillistor för att alla som behöver access 

ska få det, förslagsvis på nästa OAR. 

Alma meddelar att hon ska på skolråd den 17/9. 

3. Entledigande   Bilaga 3  

Det har kommit in ett entledigande från Lisa Turlind i valberedningen då hon vill fokusera 

på studierna och har tagit upp detta med Carl Östling som är ordförande för valberedningen. 

Styrelsen beslutade  

 att entlediga Lisa Turlind som ledamot i valberedningen. 

4. Val     

a. Val av talmanpresidiet   Bilaga 4 

Posterna av talmanspresidiet har stått vakanta sedan SM4 vilket gör att styrelsen får i uppgift 

att interimsvälja bland de som sökt posterna. Carl Östling har sökt posten som ordförande 

för talmanspresidiet och Stefan Berg har sökt posten som vice ordförande för 

talmanspresidiet. Styrelsen öppnar upp för diskussion. 
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Styrelsen beslutade 

att välja Carl Östling till ordförande för talmanspresidiet 15/16. 

Styrelsen beslutade 

att välja Stefan Berg som vice ordförande för talmanspresidiet 15/16. 

b. Val av VIN     Bilaga 5 

Det har kommit in ett sök från Erik Samuelsson gällande posten av VIN som har stått 

vakant sedan SM4.  Ett interimsval måste göras så styrelsen diskuterar huruvida Erik är en 

passande kandidat för posten eller inte.  

Styrelsen beslutade 

att välja Erik Samuelsson till VIN. 

 

5. OAR    

Tisdag 1/9 kommer dagordningen till verksamhetsårets första OAR ut. Styrelsen vill att 

rutiner för OAR upprättas; att det skickas ut dagordningar som är välstrukturerade och att 

under mötet ska det vara konkret gällande de punkter som tas upp. För att slippa att varje 

OAR blir ett så kallat ”hästskomöte” har styrelsen lagt fram en idé som går ut på att man 

ibland har OAR-verkstad där stora diskussioner kan föras, men inga beslut tas, för att på så 

sätt kunna utveckla verksamheten under omständigheter som inte är lika formella. Ett par 

andra förslag som styrelsen har är att varje organ ska få några minuter att prata om sin 

verksamhet på och att en OAR-kickoff ska anordnas för att främja relationen mellan de 

ansvariga. Anton och Kadar tar på sig att försöka styra upp detta och förslag på datum är 

25/9 och 2/10. Anna blev tillfrågad om en workshop med MIT som är JML-inriktad där 

alternativ på datum är 16/10 och 6/11. 

Det har uppmärksammats att en punkt angående nästa möte inte existerar på föredragningslistan. Därför 

vill Anna öppna upp punkt 2.h Fastställande av föredragningslista och lägga till punkt 7. Nästa möte samt 

att följande punkter i dagordningen numreras om. 

Styrelsen beslutade 

  att öppna upp punkt 2h, fastställande av föredragningslistan.  

Styrelsen beslutade 

att fastställa föredragningslistan med ovanstående tillägg och omnumrering. 

6. Övriga frågor 

Styrelsen diskuterar vad Nr 1:s plats i styrelsen ska vara och vad hens arbetsuppgifter ska 

vara för att Nr 1 ska få så stor insyn i styrelsen som möjligt. Förslagsvis kan hen få i uppdrag 

att styra upp projekt utöver INFO-konferensen, t.ex. att. anordna en kickoff och hålla 

kontakten med de andra sektionerna. Andra förslag är att Nr 1 kan få följa de olika 

styrelseledamöterna i deras olika arbetsområden och få skriva egna motioner.  
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Anton har inte skickat ut ett städschema än och föreslår därför att Styrelsen har sin städvecka 

nu, vecka 36. 

7. Nästa möte 

$$M2 har blivit satt till 14/9 och en kallelse ska skickas 1/9.   

8. Mötets avslutande 

Ordförande Anna Wessén avslutade mötet kl. 20:09. 

9.  Orientering 

Styrelsen diskuterar händelser i kemisektionen. 
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Vid pennan, Stockholm 2015-  Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ ______________________________ 

Angelica Andreasson,  Kadar Hassan, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ 

Anna Wessén, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


