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MÖTESPROTOKOLL $$M2 27/9 

Onsdagen den 27/9-2017 kl. 18:02. 

Mysrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

Närvarande 
Gustav Aniander, ordförande  

Tamara Patranika, vice ordförande 

Vivien Hjelm, kassör  

Alfred Kedhammar, sekreterare 

Elin Hedberg, lokalansvarig 

Anna Tian, kommunikationsansvarig 

Emelie Wistedt, KUTA 

Karin Garefelt 

Anton Lagerholm, Revisor 

Bilagor: 7 

1. Formalia 

a. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet kl 18:02. 

b. Mötets behöriga utlysande     Bilaga 1 

Kallelse skickades ut den 12/9-2017. 

Mötet beslutade 

 att mötet var behörigt utlyst. 

c. Val av justeringsperson 
Tamara Patranika anmälde sig frivilligt. 

Mötet beslutade 

 att välja Tamara Patranika till justeringsperson. 

d. Anmälan av förhinder 
Inga anmälda förhinder fanns. 
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e. Adjungeringar 
Inga adjungeringar behövde göras. 

f. Anmälan av övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes. 

g. Bordlagda frågor 
Det fanns inga bordlagda frågor att diskutera. 

h. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet för $$m1 var justerat och färdigställt den 7e september. Utskriften och 

signeringen dröjde dock längre än 10 arbetsdagar och Alfred Kedhammar ska sträva efter att 

detta inte upprepas. 

Mötet beslutade 

 att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

i. Fastställande av föredragningslistan   Bilaga 2 
Mötet beslutade 

 att fastställa föredragningslistan i dess helhet. 

j. Beslutsuppföljning 
Det fanns inga nya beslut att följa upp. 

k. Meddelanden 
Elin Hedberg meddelar att hon har valt ledamöter till SOFT och TUT. 

Sekreterare Alfred Kedhammar meddelar att talmanspresidiet kommer sammanställa 

handlingar för SM1 på lördag 30e september. 

2. Val av Nr 1 
Mötet beslutade 

 att välja Karin Garefelt till Nr 1. 

Mötet beslutade att öppna upp punkt 1.e. 

1. Formalia 

e. Adjungeringar 
Mötet beslutade att bevilja Karin Garefelt med yttrande- och närvarorätt för alla framtida 

$$m under verksamhetsåret 17/18. 

Mötet återgick till ordinarie föredragningslista. 

3.  Verksamhetsplan 
Gustav Aniander kommer att presentera styrelsens verksamhetsplan på SM1.  
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Elin Hedberg har börjat arbeta med organskåpsfrågan. 

Alfred Kedhammar har gjort den första engelska sammanfattningen av anteckningarna från 

OAR1. 

4. Äskningar 

4.1. Äskning för NKK        Bilaga 3  
Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Tanken med UK var från början att resekostnader skulle täckas av en intern budget, där ett 

stort återkommande event som NKK bör vara inkluderat som en reserverad summa. Då 

motionens bakgrund skulle kunna vara mer utvecklad och den kom in för sent för att detta 

ska kunna åtgärdas anser styrelsen att beviljandet av äskningen inte skulle vara ett väl 

underbyggt beslut. En framtida äskning skulle dock kunna lämnas in för ekonomisk 

kompensation för de eventuella presenter som delats ut till andra sektioner under resans 

gång. 

Mötet beslutade 

 att inte bevilja äskningen. 

4.2. Liganderna Dragspelskväll     Bilaga 4 

Ordförande öppnade upp för diskussion.  

Äskningen saknar information om huruvida försäljningen ska ske till självkostnadspris, vad 

som görs med eventuellt under- eller överskott samt hur det bokförs. Även i detta fall har 

äskningen inkommit för sent för att detta ska kunna utredas i god tid. Styrelsen anser att 

Ligandernas verksamhet bör innefatta en resurspool med mål att gå i nollvinst, men att 

denna pool inte bör vara styrelsens dispositionsfond utan något som kan författas i 

budgeten. Pengarna för detta ärende kan istället lånas och skötas genom kontakt med kassör 

Vivien Hjelm. 

Mötet beslutade 

 att inte bevilja äskningen. 

Tamara Patranika åtog sig att kontakta författarna av båda äskningar. 

Möter ajournerades. 

Mötet återupptogs kl 18:54. 

5. Propositioner 

5.1. Budgetrevidering 
Tamara Patranika och Vivien Hjelm arbetar vidare på budgetrevideringen inför SM1. 

5.2. Verksamhetsplanen 
Presentationen av verksamhetsplanen kommer att skrivas ihop och presenteras av Gustav 

Aniander. Propositionen är att anta verksamhetsplanen i sin helhet. 
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6. Motioner 

6.1. KLUMPs Policy        Bilaga 5 

Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Mötet anser att motionen är rimlig och bidrar till att minska överbelastning på KLUMP-

ledamöter. 

Mötet beslutade 

 att yrka bifall till motionen inför SM1. 

Alfred Kedhammar ska ansvara för motionssvaret. 

6.2. Ledamöter i Krexet       Bilaga 6 

Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Mötet anser att det är på tiden att ledamotsstatus för maskotarna i Krexet införs. Styrelsen 

anser dock att konfirmationen inte bör vänta till SM3 utan ligga i SM2.  

Mötet beslutade 

 att yrka bifall till motionens att1 och att2 inför SM1. 

 att gällande att3 författa ett ändringsyrkande inför SM1. 

Gustav Aniander ska ansvara för motionssvaret. 

6.3. PapaA i KLUMP        Bilaga 7 

Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Mötet anser att motionen i sin helhet är fullt rimlig och att det är på tiden att Paparazzi 

representerades i KLUMP. 

Mötet beslutade 

 att yrka bifall till motionen inför SM1. 

Elin Hedberg ska ansvara för motionssvaret. 

7. Nästa OAR & ÅL 

7.1. Nästa ÅL 
Efter en omröstning på facebook är det mötets avsikt att ÅL 17/18 kommer att hållas på 

onsdagar. 

TvÅL kommer att hållas kl 12:15-13:00 onsdagen den 11e oktober 

7.2. Nästa OAR 
Nästa OAR kommer att vara workshoporienterat med mycket diskussionsfrågor. OAR2 

kommer att hålla kl 18:02 den 20e november. 
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8.  Transparens kring OAR & ÅL 
Styrelsen hade mottagit ett mejl från Adrian Södegren som lyfte frågan huruvida 

anteckningsdokument från OAR och ÅL bör offentliggöras för att minska 

informationsklyftan mellan ansvariga och ledamöter, samt öka transparensen i sektionen. 

Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Mötet anser att den givna bakgrunden till motionen är rimlig och fullt rättfärdigar 

offentliggörandet av anteckningar från OAR & ÅL i enlighet med den föreslagna 

verksamhetsplanen, med undantag för överaskningar och andra moment som hålls hemliga 

för ett ökat sektionsnöje. 

Mötet beslutade 

att anteckningar från OAR och ÅL 17/18 ska börja offentligöras, med undantag av 

överaskningar och dylikt. 

9. Val av ledamot till styrelsen 
Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Mötet ajournerades kl 19:56. 

Mötet återupptogs kl 20:45 och valhandlingar togs emot från valberedningen. 

Elin Hedberg lämnade rummet. 

Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Mötet gick till val. 

Mötet beslutade 

att välja Daniel Häll till Ledamot i Styrelsen under mandatperioden 2017-07-01 till 

2018-06-30. 

Ordförande hämtar tillbaka Elin Hedberg. 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att diskutera. 

11. Nästa möte 
$$m3 kommer att hållas den 6e november kl 18:03. 

12. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet kl 21:12. 

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

 

______________________________   ______________________________ 

Alfred Kedhammar,     Tamara Patranika, 

Sekreterare       Justeringsperson 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2017- 

 

______________________________ 

Gustav Aniander, 

Ordförande 

 

 


