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MÖTESPROTOKOLL $$M 6 10/12 

Måndagen den 10/12-2015 kl. 17:00. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

Närvarande 
Fredrik Abele, vice ordförande 

Angelica Andreasson, sekreterare 

Anton Lagerholm, lokalansvarig 

Kadar Hassan, kommunikationsansvarig 

Alma Andersson, KUTA 

Emma Ingo, Nr 1 

Bilagor:  
 

1.  Formalia 

a.  Mötets öppnande 

Vice ordförande Fredrik Abele öppnade mötet kl 17:10. 

b.  Mötets behöriga utlysande  Bilaga 1 

Kallelse skickades ut den 3 december. 

Styrelsen beslutade  

 att mötet var behörigt utlyst. 

c.  Val av justeringsperson 

 Anton anmäler sig frivilligt. 

Styrelsen beslutade  

 att välja Anton till justeringsperson. 

d.  Anmälda av förhinder 

Den finns inga anmälda förhinder. 

e.  Adjungeringar 

Inga adjungeringar behövde göras. 
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f.  Anmälan av övriga frågor 

Anton vill ta upp söket som har inkommit till den vakanta posten HvispHeus. 

Alma vill prata om Salamanderorden. 

g.  Bordlagda frågor 

Det finns inga bordlagda frågor att diskutera. 

h.  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet för $$m 5 blev utskrivet och klart den 4 december. 

Styrelsen beslutade 

 att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

i.   Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 

Anton vill införa punkt 2 Nr 1-etikett till föredragningslistan. 

Styrelsen beslutade 

 att fastställa föredragningslistan med ovannämnda ändring. 

j.   Beslutsuppföljning 

Det saknas fortfarande ett projekt till Verksamhetsplanen och Vision Kemisektionen 

behöver revideras. Utöver det har medlemmarna i Styrelsen mindre uppgifter att utföra 

såsom att ordna inför middagen med Bergs Styrelse och ordna en present till Bergslusse. 

k.  Meddelanden 

Anton meddelar att det går framåt med upprustningen av Draget och fått ett godkännande 

gällande ommålning. 6-7 februari är preliminära datum för när detta ska ske. 

Upprustningsgruppen ska spackla och putsa skador på väggarna under jullovet.   

Fredrik meddelar att det är Valberedningen som kommer hålla i intervjuerna för de just nu 

vakanta posterna.  

2.  Nr 1- etikett 

Anton har uppmärksammat att Nr 1, Emma Ingo, alltid befinner sig på Styrelsens möten 

utan att ha på sig Nr 1-kepsen och det är dags för en förändring på detta beteende. Hon 

erbjuds att hon får smycka kepsen lite grann, men det ska fortfarande vara synligt att det är 

Nr 1-kepsen. Utsmyckandet ska vara reversibelt och inte lämna märken. Är utsmyckandet 

väldigt bra får den dock sitta kvar till nästa Nr 1. Nr 1 ska ha kepsen på sig på samtliga 

representationstillfällen, både interna och externa, där det inte är strikt opassande, alla $$m-

möten, OAR-möten, SM-möten, $$-mys och fotografier som tas på Styrelsen. Hon får dock 

ha mössa på sig under kepsen.  

Styrelsen beslutade  
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 att ovannämnda krav ska fastställas. 

3.  INFO    

På det senaste OAR-mötet, som hölls den 3 december, så diskuterades det vad som skulle 

göras efter INFO-konferensen istället för INFO-kryssningen. Majoriteten av de bra 

förslagen handlade om att funktionärerna ska åka iväg tillsammans och hitta på något för den 

summan pengar som nu inte går till kryssningen. Ett förslag var att hyra Osqvik och 

spendera en helg där. Något som Styrelsen gemensamt tyckte var att ordentligt med mat var 

det allra viktigaste då detta är något som har saknats på INFO-kryssningen. Anton och 

Emma tar på sig att tillsammans bolla idéer med varandra och presentera en bra plan på 

planeringsmötet som Styrelsen ska den 20 januari. 

4. Present Bergslusse 

På lördagen den 12 december äger Bergslusse rum och till det ska en present införskaffas. 

Emma och Alma har tagit på sig detta uppdrag och idéerna som finns nu är ett stående L (läs 

stål) och en knuten kontakt för att symbolisera det nya samarbetet som har skapats mellan 

Kemi, Bergs och Energi & Miljö. 

5. OAR4 

Nästa OAR kommer vara den 16 december och kommer vara ett överlämnings-OAR. Anton 

ser till att boka K53 till detta. Styrelsen ska prata med de nyvalda om olika delar och Fredrik 

ska berätta om ekonomi, Kadar ska prata om funktionärsformulär och Anton ska prata om 

lokalbokning. Anna Höglund och Erik Samuelsson ska hålla i en punkt gällande 

inkluderingen av internationella studenter. Styrelsen ska även prata om ÅL, Organansvarigas 

Lunch, och om hur man ska kommunicera i OAR; att det är viktigt att svara på 

funktionärsmail och så vidare. 

6. Middag med Bergs 

På måndagen den 14 december ska Styrelsen bjuda Bergs Styrelse på middag. Temat kommer 

vara sommar. Emma fixar en meny till detta och Kadar och Anton fixar inhandlingen av 

mat. Fredrik sköter inhandling av förfriskande dryck och Angelica ordnar dekor. 

7. Julkort 

Styrelsen ska inom en snar framtid ta bilder och sedan ordna julkort som ska skickas till 

andra sektionsstyrelser. Förslagsvis sker detta under en lunch efter att styrelsekavajerna har 

blivit färdigbroderade. 

8. Uppföljning med organen 

Efter årsskiftet har Styrelsen kommit fram till att uppföljningsmöten ska hållas med de olika 

organen på sektionen. Det som ska tas upp på dessa uppföljningsmöten är vad som gått bra, 

vad som gått dåligt, vad organets framtidsplaner är och se om det finns något som Styrelsen 

kan hjälpa dem med. Resultaten från dessa ska presenteras på lämpligt möte. Vid behov kan 

flera uppföljningsmöten hållas. Alma kommer ha uppföljningsmöten med Paparazzi och 

Bluffis, Angelica med Valberedningen och KAOS, Anton med Krexet, Alkemisterna och 

MD, Kadar med TLC, IN och KOMPIS, Fredrik med CIA, KK och KÖN och Emma 
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hjälper Fredrik ha uppföljningsmöten med KÖN. Styrelsen ska även boka in ett möte med 

CHUST. 

9. Uppstartsmöten i vår 

Eftersom punkt 11 Övriga frågor kan ta en del tid kommer den att diskuteras först, sedan fortsätter mötet 

med resten av punkterna. 

Det som är inbokat i vår är just nu ett lunchmöte i januari samt ett möte där INFO ska 

diskuteras. Styrelsen behöver dock ha ett längre möte som kommer handla om hur 

arbetsbördan ska fördelas nu när det inte finns en ordförande och Fredrik sitter på båda 

posterna. Datum till detta är satt till den 23 januari.  

10. $$ Julmys 

Efter detta möte ska Styrelsen ha julmys. Detta kommer ske hemma hos Emma och ett 

Styrelsespel ska skapas. Till detta mys behövs glögg, fika och middag som tillsammans 

kommer att inhandlas. 

11. Övriga frågor 

Det har kommit in ett sök till HvispHeus och det är valberedningen som sköter intervjun. 

Det är dock Styrelsen som ska ta beslut på valet. Anton, som är gammal Alkemist, vill ha god 

inblick i vad den sökande kommer svara på samtliga frågor och har möjlighet att sitta med på 

intervjun för att på så sätt ordentligt se om den sökande är passande för posten eller inte. 

Alma vill skriva ett styrdokument angående hur Salamanderordens verksamhet ska skötas. 

Det ska finnas tydliga arbetsbeskrivningar och vad som förväntas av Salamandrarna samt vad 

Styrelsens har för åtagande vad gäller Salamanderorden. Resten av Styrelsen är positivt 

inställda till detta. 

12. Nästa möte 

$$m6 kommer att vara den 16 december kl 20.30. 

13. Mötets avslutande 

Vice Ordförande avslutade mötet kl 18:42 

14. Orientering 

Styrelsen har ingen speciellt att diskutera på denna punkt. 
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Vid pennan, Stockholm 2015-  Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ ______________________________ 

Angelica Andreasson,  Anton Lagerholm, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Vice ordförande 

 

 


