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MÖTESPROTOKOLL $$M4 

Onsdagen den 29/11-2017 kl. 18:04. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B. 

Närvarande 
Gustav Aniander, ordförande  

Vivien Hjelm, kassör  

Alfred Kedhammar, sekreterare 

Elin Hedberg, lokalansvarig 

Anna Tian, kommunikationsansvarig 

Emelie Wistedt, KUTA 

Karin Garefelt, Nr 1 

Daniel Häll, Eventkoordinator 

Bilagor: 22 

1. Formalia 

a. Mötets öppnande 
Ordförande Gustav Aniander öppnade mötet kl 18:06. 

b. Mötets behöriga utlysande     Bilaga 1 

Kallelse skickades ut den 15/11-2017. 

Mötet beslutade 

 att mötet var behörigt utlyst. 

c. Val av justeringsperson 
Nr 1 Karin Garefelt anmälde sig frivilligt. 

Mötet beslutade 

 att välja Nr 1 Karin Garefelt till justeringsperson. 

d. Anmälan av förhinder 
Vice ordförande Tamara Patranika kunde inte närvara då hon satt och väntade på polisen. 

e. Adjungeringar 
Inga adjungeringar behövde göras. 
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f. Anmälan av övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes. 

g. Bordlagda frågor 
Ändringar av PM samt val av ordförande CIA, INO och VIN var bordlagda sedan tidigare. 

h. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet för $$m3 var utskrivet och justerat den 16:e november, en dag senare än börligt. 

Mötet beslutade 

 att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

i. Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 
Ordförande Gustav Aniander föreslog att stryka punkt 3.h. Motion Policy för val från 

föredragningslistan då den redan förekommer som punkt 3.d. Även att lägga till en sent 

inkommen äskning från KK som punkt 2.d. 

Mötet beslutade 

 att fastställa föredragningslistan i dess reviderade form. 

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

k. Meddelanden 
Sekreterare Alfred Kedhammar meddelade att SM2 kommer bli ”en jävel”. 

Ordförande Gustav Aniander meddelade att KTH kommer planerar att minska tillgången till 

vissa salar. Detta bemöts av kårfullmäktige. 

Kommunikationsansvarig Anna Tian meddelade att hon har valt och kontaktat sina 

ledamöter i KN, Elsa Arksand och Lovisa Wåhlström. Datum är valt för lansering av 

hemsidan. 

2. Äskningar 

a. Äskning om hyra för Lilla gasque    Bilaga 3 

b. Äskning för hyra av Lilla gasque    Bilaga 4 

c. Äskning för Lilla gasque      Bilaga 5 

Ordförande frågade om det var mötets mening att behandla äskningar a, b, c i klump. 

Mötet beslutade 

 att behandla äskningar a., b., c. i klump. 

Mötet beslutade 
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 att bifalla äskningar a., b., c. 

d. Äskning om hyra till Lilla gasque    Bilaga 6 

Mötet beslutade 

att om det går att avboka köksplats 8/12 bevilja 900 kr till äskningen och om det ej 

går att avboka köksplatsen innan dess bevilja 1200 kr till äskningen. 

3. Motioner 

a. Motion Ingen verksamhet utan    Bilaga 7 

bokföringsansvariga 
Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Mötet beslutade 

 att yrka bifall för motionen i sin helhet. 

b. Motion Mottagningen 2018     Bilaga 8 

Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Mötet beslutade 

 att yrka avslag på motionens att1. 

 att yrka att i att2 ändra från 

”Att2 en projektgrupp med uppdrag att undersöka om och hur mottagningen kan 

förändras för att underlätta arbetet för samtliga inblandade och om mottagningen kan 

göras bättre med strukturella förändringar tillsätts på SM3, läsår17/18, genom fri 

nominering Resultaten av detta arbete skall presenteras på SM1, läsår18/19.” 

till 

”Att2 tillsätta en projektgrupp om max 8 personer och ordförande som 

sammankallande med uppdrag att undersöka om och hur mottagningen kan förändras 

strukturellt för att underlätta arbetet för samtliga inblandade. Gruppen tillsätts på 

SM3, läsår 17/18 genom fri nominering. Resultaten av gruppens arbete skall 

presenteras på SM1, läsår 18/19.” 

att yrka bifall för motionen ställd i enlighet med ändringsyrkandet. 

c. Motion Namnbyte av posten     Bilaga 9 

Fakultetsrådsrepresentant 
Mötet beslutade 

 att yrka bifall för motionen i sin helhet. 

d. Motion Policy för val       Bilaga 10, 11 

Ordförande öppnade upp för diskussion. 
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Mötet beslutade 

 att yrka att i punkt 2.7 stryka meningen 

”De enda som anses stå över jävighet och vars integritet således inte kan ifrågasättas är 

Adam Eriksson och Anton Lagerholm.” 

att yrka bifall för motionen ställd i enlighet med ändringsyrkandet. 

e. Motion Ytterligare konfirmering av   Bilaga 12 

ledamöter i KNUT 
Mötet beslutade 

 att yrka bifall för motionen i sin helhet. 

f. Motion Äskning för storstädningsmat 17/18 Bilaga 13 

Då SOFT och OAR delar budgetpost bör summan öka med 200 kr för att inte OARs 

ekonomi ska påverkas. 

Mötet beslutade 

 att yrka att ändra summan från 2500 till 2700 kr. 

 att yrka bifall för motionen ställd i enlighet med ändringsyrkandet. 

g. Motion Äskning till Krexets interna    Bilaga 14 

representation 
Styrelsen menar på att framtida internrepresentation bör öronmärkas i budgeten så att 

liknande situationer inte uppstår igen. 

Mötet beslutade 

 att bifalla motionen i sin helhet. 

Ordförande öppnade upp punkt 1.i. igen. 

1. Formalia 

i. Fastställande av föredragningslistan 
Lokalansvarig Elin Hedberg ville lägga till ”Äskning om skräphämtning” som punkt 2.e. 

Mötet beslutade 

 att fastställa föredragningslistan i sin reviderade form. 

Ordförande öppnade upp punkt 2.e. 

2. Äskningar 

e. Äskning om skräphämtning     Bilaga 15 
Mötet beslutade 
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 att bifalla äskningen. 

Mötet återgick till ordningen. 

Ordförande ajournerade mötet kl 19:28. 

Mötet återupptogs kl. 19:33. 

4. Interimsval 

a. INO och VIN 
Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Ordförande frågade om det var mötets mening att behandla val av INO och VIN i klump. 

Mötet beslutade 

 att behandla val av INO och VIN i klump. 

Mötet beslutade 

 att välja Robin Carlsson till INO och Jonathan Persson till VIN. 

b. Ordförande CIA 
Inga sök hade inkommit. 

Frågan bordlades till $$m5. 

5. Ändringar av PM 

Ett mejl hade inkommit sedan tidigare från Adrian Södergren som tog upp  Bilaga 16 

förslag på ändringar av sektionens PM, som styrelsen sedan dess har granskat. 

Mötet beslutade 

att uppdatera PM för fanbärare från 2013-01-30 till PM för fanbärare Bilaga 17 

från 2017-11-29.         Bilaga 18 

att uppdatera PM för äskningar från 2012-10-05 till PM för äskningar Bilaga 19 

från 2017-11-29.         Bilaga 20 

att uppdatera PM för grafisk profil från 2012-11-02 till PM för  Bilaga 21 

grafisk profil från 2017-11-29.       Bilaga 22 

Ändringar i PM för kontanthantering bordlades till $$m5. 

6. Dispens för ledamöter 

a. Krexet 
Åsa Åhlander och Emma Chadwick behövde dispens för sin verksamhet i Krexet. 

b. KK 
Adrian Bacaj behövde dispens för sin verksamhet i KK. 
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Ordförande frågade om det var mötets mening att behandla samtliga dispenser i klump. 

Mötet beslutade 

 att behandla samtliga dispenser i klump. 

 att ge dispens för Åsa Åhlander, Emma Chadwick och Adrian Bacaj. 

7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att diskutera.  

8. Nästa möte 
$$m5 kommer att hållas den 17:e januari. 

9. Mötets avslutande 
Ordförande Gustav Aniander avslutade mötet kl 19:57. 

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

 

______________________________   ______________________________ 

Alfred Kedhammar,     Karin Garefelt, 

Sekreterare       Justeringsperson 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2017- 

 

______________________________ 

Gustav Aniander, 

Ordförande 

 

 


