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MÖTESPROTOKOLL $$M 10 27/3 

Måndagen den 27/3–2017 kl. 12:15. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

 

Närvarande 
Emma Ingo, ordförande 

Johan Forsberg, vice ordförande 

Charlotte Karlsson, sekreterare 

Stefan Berg, lokalansvarig 

Henrik Lindquister, kommunikationsansvarig 

Emma Lundell, utbildningsansvarig 

Helena Klaesson, näringslivsansvarig 

Elsa Arksand, Nr 1 

 

Bilagor: 3 

1.  Formalia 

a.  Mötets öppnande 

Ordförande Emma Ingo öppnade mötet kl 12:15. 

b.  Mötets behöriga utlysande  Bilaga 1 

Kallelse skickades ut den 20/3–2017. 

Mötet beslutade  

 att mötet var behörigt utlyst. 

c.  Val av justeringsperson 

Emma Lundell anmälde sig frivilligt. 

Mötet beslutade  

 att välja Emma Lundell till justeringsperson. 
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d.  Anmälan av förhinder 

Inga anmälda förhinder fanns.  

e.  Adjungeringar 

Inga adjungeringar behövde göras. 

f.  Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

g.  Bordlagda frågor 

Det fanns en bordlagd fråga från $$m9 angående interimsval av posten ”Ekonomichef 

Krexet”, dock hade en intervju ännu ej kunnat genomföras och punkten var därmed fortsatt 

bordlagd. 

h.  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet för $$m9 var utskrivet och klart den 20:e februari. 

Mötet beslutade 

 att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

i.   Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 

Mötet beslutade 

 att fastställa föredragningslistan i dess befintliga form. 

 j. Beslutsuppföljning 

Beslutet om att starta en kampanj för att återfå Dragets försvunna gafflar inleddes efter $$m9 

och genomfördes med lyckat resultat.  

k.  Meddelanden 

Charlotte Karlsson meddelade att sökperioden till Kårfullmäktige (KF) började lida mot sitt 

slut och att alla gärna fick hjälpa till att hitta fler sökanden.  

Emma Ingo meddelade att Styrelsen mottagit en mailförfrågan ifrån två maskinstudenter 

som ville kolla eventuellt intresse för ett makerspace, styrelsen ansåg att intresse finns och 

kommer att återkoppla till dessa studenter.  

Stefan Berg meddelade att det är fritt fram att slänga skräp i containern som finns tillgänglig 

utanför sektionslokalen, dock ej kemikalier eller elektronik.  
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2.  Äskning    Bilaga 3 

En äskning hade inkommit ifrån BokföringsAnsvarigas Råd (BAR) via Ted Lundwall 

angående inköp av en ny kortterminal, iZettle Reader, till en summa av 473,75 kr. 

Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Mötet beslutade 

att godkänna äskningen ”Äskning till kortterminal” i dess helhet. 

3. Styrelsens pris 
 

Med bakgrund i att inte alla sektionsengagemang syns lika mycket, men att alla är lika viktiga 

för vår sektion, resonerade Styrelsen sig fram till en vinnare av årets Styrelsens pris. Att 

osjälviskt ge av sin tid och energi för sektionens bästa, även om den fulla utsträckningen av 

engagemanget kanske inte kommer att synas före personen som utfört det lämnat KTH, ska 

belysas och markeras som en förebild för övriga sektionsmedlemmar.  

 

Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Mötet beslutade 

att välja Björn Alander till mottagare av Styrelsens pris 2017. 

4. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns att diskutera. 

5. Nästa möte 

$$m 11 kommer preliminärt att hållas den 24e april. 

6. Mötets avslutande 

Ordförande Emma Ingo avslutade mötet kl 12:40. 

7. Orientering 
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Vid pennan, Stockholm 2017-  Justerat, Stockholm 2017- 

 

______________________________ ______________________________ 

Charlotte Karlsson,  Emma Lundell, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2017- 

 

______________________________ 

Emma Ingo, 

Ordförande 

 

 


