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Onsdag den 18/01-2018 kl. 18:05. 

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 

Karin Garefelt, Nr 1 

Daniel Häll, Eventkoordinator 

 

Bilagor: 3 

1. Formalia 

a. Mötets öppnande 
Ordförande Gustav Aniander öppnade mötet kl 18:05. 

b. Mötets behöriga utlysande     Bilaga 1 

Kallelse skickades ut den 5/1-2017. 

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. 
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d. Anmälan av förhinder 
Inga anmälda förhinder fanns.  

e. Adjungeringar 
Inga adjungeringar behövde göras.  

f. Anmälan av övriga frågor 
Eventkoordinator Daniel Häll anmälde en övrig fråga Sök till mottagningen. 

g. Bordlagda frågor 
PM för kontanthantering var bordlagt sedan tidigare. 

Mötet beslutade 

 att ogiltigförklara PM för kontanthantering. 

h. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet för $$m4 var utskrivet och justerat den 1:a december. 

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 
Nr 1. Karin Garefelt meddelade att hennes telefon har gått sönder och att hon inte kommer 

att kunna nås lika lätt den närmaste framtiden. 

Sekreterare Alfred Kedhammar meddelade att han har sammanställt de senaste versionerna 

av samtliga styrdokument i ett enhetligt format. 

2. Verksamhetsplan 
Arbete med verksamhetsplanen flyttas till nästkommande lunchmöte. 

3. Äskning 

a. Äskning till nya kaffebryggare    Bilaga 3 

Sektionen har en budgetpost gällande inventarier till Draget och inköpet av kaffebryggaren 

läggs där istället. Styrelsen hänvisar äskningen till Vice Ordförande och Kassör. 

Mötet beslutade 

 att inte bevilja äskningen. 
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4. Entlediganden 

a. PapA 
Ett entledigande hade inkommit från Caroline Lilliebjörn. Enligt revisorerna kunde 

Paparazzi fortsätta med all icke-ekonomisk verksamhet tills dess att en ny ansvarig tillsats. 

Mötet beslutade 

 att acceptera entledigandet. 

Nr 1. Karin Garefelt ska kontakta Paparazzi för att klargöra situationen. 

5. Interimsval 
Samtliga poster där inga sök hade inkommit inom den angivna sökperioden kommer att lysas 

på nytt. KAOSa, Ordförande CIA, Vice Talman, Vice Ligandansvarig kommer att lysas i två 

veckor (18-01-17 t.o.m. 18-01-31). Masterkoordinator och Revisor kommer att lysas i en 

vecka (18-01-17 t.o.m. 18-01-24). 

a. Alkemisterna 
Det hade kommit in sökande. Ordförande Gustav Aniander och eventkoordinator Daniel 

Häll kommer att hålla i intervjuerna. 

b. BluffO & Vice BluffO 
Det hade kommit in sökande innan och efter sökperiodens slut. Intervjuer kommer att hållas 

för de sök som inkom i tid, och de valen kommer behandlas. Finns vakanta poster efter det 

lyses valen för de vakanta posterna. De två sent inkomna söken behandlas i den omgången. 

Styrelsen ska konsultera med vaberedningen angående kravprofil. Vice ordförande Tamara 

Patranika och Nr 1. Karin Garefelt kommer att hålla i intervjuerna samt kontakta de sent 

inkomna söken. 

c. KAOSa 
Inga sökande hade inkommit. 

d. Revisor 
Det hade kommit in sökande efter sökperiodens slut. 

e. Ordförande CIA 
Inga sökande hade inkommit. 

f. Vice Talman 
Inga sökande hade inkommit. 

g. Masterkoordinator 
Det hade kommit in sökande efter sökperiodens slut.  

h. Vice Ligandansvarig 
Inga sökande hade inkommit. 
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6. Övriga frågor 

a.  Sök till mottagningen 
Förfrågan om att öppna upp söken till mottagningen hade inkommit. Styrelsen fann detta 

olämpligt då inga mottagningsansvariga ännu var valda. 

Mötet ajournerades kl 19:07.  

Mötet återupptogs kl 19:24. 

7. Nästa möte 
$$m6 kommer att hållas den 24e januari kl 18:06. 

8. Mötets avslutande 
Ordförande Gustav Aniander avslutade mötet kl. 19:26. 

9. Orientering 
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Vid pennan, Stockholm 2018-    Justerat, Stockholm 2018- 

 

______________________________   ______________________________ 

Alfred Kedhammar,     Tamara Patranika, 

Sekreterare       Justeringsperson 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2018- 

 

______________________________ 

Gustav Aniander, 

Ordförande 

 

 


