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MÖTESPROTOKOLL $$M3 6/11 

Måndagen den 6/11-2017 kl. 18:03. 

Mötesrummet, 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 

Daniel Häll, eventkoordinator 

Karin Garefelt, Nr 1. 

Bilagor: 2 

1. Formalia 

a. Mötets öppnande 
Ordförande Gustav Aniander öppnade mötet kl 18:04. 

b. Mötets behöriga utlysande     Bilaga 1 

Kallelse skickades ut den 28/9-2017. 

Mötet beslutade 

 att mötet var behörigt utlyst. 

c. Val av justeringsperson 
Vice ordförande Tamara Patranika anmälde sig frivilligt. 

Mötet beslutade 

 att välja Tamara Patranika till justeringsperson. 

d. Anmälan av förhinder 
Inga anmälda förhinder fanns. 

Alfred Kedhammar
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e. Adjungeringar 
Inga adjungeringar behövde göras. 

f. Anmälan av övriga frågor 
Elin Hedberg anmälde frågan SOFT Budget. Gustav Aniander anmälde frågan $$m Kallelse. 

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

h. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet för $$m2 var utskrivet och justerat den 2:a oktober. 

Mötet beslutade 

 att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

i. Fastställande av föredragningslistan   Bilaga 2 
Gustav Aniande föreslog att lägga till de anmälda frågorna SOFT Budget och $$m Kallelse 

under punkt 8. 

Mötet beslutade 

 att fastställa föredragningslistan i dess reviderade form. 

j. Beslutsuppföljning 
Det fanns inga beslut att följa upp. 

k. Meddelanden 
Kommunikationsansvarig Anna Tian har öppnat söken till KN. Ordförande Gustav 

Aniander har kontaktat föregående sekreterare Charlotte Karlsson angående kontaktpersoner 

i Styrelsen. 

2. Verksamhetsplan 
Lokalansvarig Elin Hedberg meddelade att organskåpen har anlänt och installerats, att 

Draget har städats och rensats samt att sekfunk ser mycket bra ut. 

Kassör Vivien Hjelm har arbetat med bokföring och upprätthållit transparansen i BAR. 

Tamara Patranika utreder överenskommelsen med iZettle. 

Anna Tian har kontaktat organansvariga angående texter till hemsidan. Hon ska ha möte 

med Elin Hedberg och Daniel Häll angående lokalbokningen på hemsidan. Hon har också 

hållit på med sektionens Instagramkonto. 

Emelie Wistedt har arbetat med Instagramkontot och ska börja kolla mer på Salamandrarna. 

Daniel Häll har bekantat sig med sin roll som eventkoordinator. 

Alfred Kedhammar har kollat på möjliga ändringar i dokumentmallarna och ska utreda 

intresset för att översätta Reglemente och Stadgar till engelska. 

Alfred Kedhammar
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Gustav Aniander har arbetat lite på kontrakt och ska jobba på en sammanställning av 

verksamhetsplanen. 

3. OAR 2 
OAR 2 ska bli workshopfokuserat och inga förslag på tema har inkommit från 

organansvariga. 

Styrelsen vill ta upp följande punkter: 

• Diskutera hur alla organ kan lägga upp aktiviteter utan att de krockar i varandra, ett 

aktivt sektionsschema. Anknytes lämpligen till hemsidan. Vice ordförande Tamara 

Patranika och Nr. 1 Karin Garefelt ska se över denna punkt. 

• Kolla upp intresse för ökat samarbete mellan KOMPIS och KAOS under 

mottagningen. Kassör Vivien Hjelm och Daniel Häll ska se över denna punkt. 

• TUT vill utreda de olika organens teknikbehov under deras verksamhetsår. 

lokalansvarig Elin Hedberg och sekreterare Alfred Kedhammar ska se över denna 

punkt. 

• Be om input från organ angående vad man vill kunna få tag i för information som 

organansvarig. Går in i verksamhetsplanen under centralisering och 

tillgängliggörande av information. Ordförande Gustav Aniander och Nr. 1 Karin 

Garefelt ska se över denna punkt. 

4. Interimsval 
Lokalansvarig Elin Hedberg lämnade rummet. 

a. Ekonomichef Krexet IX 
Ett sök hade inkommit via mejl. 

Mötet beslutade 

 att interimsvälja Adrian Södergren till ekonomichef för Krexet IX. 

b. CIA – förberedelser 
Styrelsen ålades interimsvalet av ordförande för CIA SM1 17/18. Ordförande Gustav 

Aniander, Vice ordförande Tamara Patranika och sekreterare Alfred Kedhammar ska hålla 

intervjuer. Konfirmationstext ska skickas in till SM2. 

c. INO och VIN – förberedelser 
Två sök hade inkommit via mejl. Styrelsen ska hålla intervjuer som vice ordförande Tamara 

Patranika och eventkoordinator Daniel Häll ska ansvara för. 

5. Kontaktorgan 
Se punkt 1.k. Meddelanden. 

6. TriÅL 
TriÅL kommer att äga rum den 15e november i Mysrummet. 
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KUTA Emelie Wistedt kommer att ta upp förvaring av personliga tillhörigheter i Draget. 

Feedback från storstädningen kommer också att tillkomma. Sekreterare Alfred Kedhammar 

kommer att prata om hur man skriver handlingar till SM. 

7. Ändringar i PM 
Adrian Södergren hade via mejl informerat Styrelsen om flera delar av sektionens PM i 

behov av revidering och kommit med förslag kring detta. Styrelsen ska undersöka 

bakgrunden kring de föreslagna ändringarna och eventuellt revidera de berörda dokumenten. 

Vice ordförande Tamara Patranika och kassör Vivien Hjelm ska undersöka de föreslagna 

ändringarna i PM för kontanthantering 

Sekreterare Alfred Kedhammar ska undersöka de föreslagna ändringarna i PM för grafisk 

profil. 

Ordförande Gustav Aniander ska undersöka de föreslagna ändringarna i PM för äskningar. 

KUTA Emelie Wistedt ska undersöka de föreslagna ändringarna i PM för fanbärare. 

Samtliga ändringar ska vara i linje med PM för PM och THS policy. 

8. Övriga frågor 

8.1. SOFT budget 
I samband med tacolunchen som ägde rum under den första storstädningen av Draget har 

SOFT redan överskridit sin budget. Eftersom att städningen av Draget är något som i högsta 

grad gynnar sektionen avser Styrelsen att äska till SM om ett belopp som kan användas av 

SOFT till mat under framtida storstädningar. 

8.2. $$m kallelse 
För att öka transparansen i arbetet ska Styrelsen sträva efter att framtida kallelser till $$m 

anslås på Facebook och Sektionens hemsida. Även föredragningslistan kommer då att anslås 

på hemsidan. 

9. Nästa möte 
$$m4 kommer att hållas den 4:e december. 

Ordförande Gustav Aniander öppnade upp punk 7 igen. 

7. Ändringar i PM 
Deadline för arbetet med ändringar i PM sätts till 1a december. 

Mötet återgick till ordningen. 

10. Mötets avslutande 
Ordförande Gustav Aniander avslutade mötet kl 19:12. 

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

 

______________________________   ______________________________ 

Alfred Kedhammar,     Tamara Patranika, 

Sekreterare       Justeringsperson 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2017- 

 

______________________________ 

Gustav Aniander, 

Ordförande 
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