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MÖTESPROTOKOLL $$M 14 26/6 

Söndagen den 26/6-2016 kl. 13:00.  

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

Närvarande 
Fredrik Abele, ordförande 

Angelica Andreasson, sekreterare 

Anton Lagerholm, lokalansvarig 

Kadar Hassan, kommunikationsansvarig 

Alma Andersson, KUTA 

Bilagor:  

1. Mötets öppnande 

1. Formalia 

a. Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik Abele öppnar mötet kl. 13:00. 

b. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Kallelse sattes upp på hemsidan den 19 juni. 

Styrelsen beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

c. Val av justeringsperson 

 Alma anmäler sig frivilligt. 

Styrelsen beslutade 

att välja Alma till justeringsperson. 

d. Anmälan av förhinder 

Anton kommer behöva gå tidigare från mötet och Emma Ingo kan inte närvara då hon ska 

skriva en Verksamhetsplan för Styrelsen 16/17. 

e. Adjungeringar  

Inga adjungeringar behöver göras än så länge. 
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f. Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes.  

g. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor finns. 

h. Föregående mötesprotokoll 

$$m 13 blev inställt, men mötesprotokollet från $$m 12 blev justerat och klart den 23 maj. 

Styrelsen beslutade 

 att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.   

i. Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2  

Styrelsen beslutade att 

 att fastställa föredragningslistan i sin helhet. 

j. Beslutsuppföljning  

Det finns inga beslut att följa upp.  

k. Meddelanden 

Det finns inga meddelande.  

2.  Interimsval    Bilaga 3 

Det har inkommit två sök till posten Direktör i Krexet. De sökande är Joanna Messmer och 

Lovisa Petterson. Ordförande öppnar upp för diskussion.  

Styrelsen beslutade att 

att välja Lovisa Petterson till Direktör i Krexet under mandatperioden 2016-

06-26 till 2017-06-31. 

Anton lämnar mötet kl 13:52.  

3.  Entledigande   Bilaga 4 

Amanda Kessler har begärt att få entlediga sig från sin post som Masterkoordinator då det 

kommer ta upp för mycket av hennes studietid.  

Styrelsen beslutade att 

att godkänna Amanda Kesslers begäran om entledigande.  
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4. Konfirmering av 

brådskande beslut: Sommar-KÅT 

Jakob Flygar skickade in en äskning till IN:s evenemang Sommar-KÅT och eftersom det inte 

fanns tid för att ha ett $$m innan evenemanget skulle gå av stapeln så fick Orfdörande själv 

ta beslut på det och godkände äskingen. 

Styrelsen beslutade att 

 att konfirmera beslutet om äskningen till Sommar.KÅT.  

5. Kamratstipendiatet 

Det har skett en kommunikationsmiss mellan Styrelsen och Talmanspresidiet där ingen 

ansökan om pengar har skickats in till KTH. Det finns två saker att göra nu. Antingen får 

stipendiaterna pengar från sektionen eller så får de pengarna nästa år istället.  

Styrelsen beslutade 

att bevilja utgift av stipendiepengar uppgående till en summa av 2000 kr, 

möjligt mindre, till kamratstipendiaterna. Denna summa baseras på beloppet 

som de övriga kamratstipendiaterna erhåller. 

6.  Övriga frågor 

Det finns inga övriga frågor.  

7.  Nästa möte 

Det finns inget nästa möte.  

8.  Mötets avslutande 

Ordförande Fredrik Abele avslutade mötet kl 14:07. 

9.  Orientering 

Styrelsen har inget särskilt att diskutera på denna punkt.  
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Vid pennan, Stockholm 2016-  Justerat, 

Stockholm 2016- 

 

______________________________ ______________________________ 

Angelica Andreasson,  Alma Andersson, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2016- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Ordförande 


