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MÖTESPROTOKOLL $$M 6 12/13 
Onsdag den 14/11 2012 

Helmfrid Residens, Norrängsvägen 4A, Sollentuna 

Närvarande 
Joakim Tisell, ordförande 

Jens Aronsson, vice ordförande 

Gustav Wändell, sekreterare 

Fredrik Abele, kommunikationsansvarig 

Noa Lapins, ambassadör 

Astrid Helmfrid, lokalansvarig 

Lovisa Åkesson, värdinna 

Aneri Patel, #1 

Bilagor:  

1. Mötets öppnande 
Ordförande Joakim Tisell öppnade mötet kl. 19.18. 

2. Formalia 

 a. Mötets behöriga utlysande  Bilaga 1 
Styrelsen beslutade 

 att mötet var korrekt utlyst. 

 

 b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

 att välja till Astrid Helmfrid justeringsman. 

 c. Anmälan av förhinder 
Inga förhinder. 

 d. Adjungeringar  
Inga adjungeringar. 
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 e. Anmälan av övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 f. Bordlagda frågor 
En bordlagd fråga från $$m-5, mötesprotokoll $$m-4. 

Styrelsen beslutade: 

 att bordlägga frågan om godkännande av protokollet från $$m 4. 

 g. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är ej färdigställt. 

Styrelsen beslutade: 

 att bordlägga frågan om godkännande av protokollet från $$m 5. 

 h. Fastställande av föredragningslistan  
     Bilaga 2 
Föredragningslistan fastställdes enligt utkast. 

 i. Beslutsuppföljning   Bilaga 3 

 j. Meddelanden 
Lovisa har fått ut reklam om varför man ska vara sektionsmedlem som ska visas i 

föreläsningspauser i power point presentationen. Föreläsarna har varit positiva till detta. 

Fredrik har flyttat lite flikar på hemsidan och börjar försöka ordna upp hemsidan. Han har 

även börjat på en affisch till SM2. 

Astrid meddelade att en ny spishäll har installerats i Draget. 

Jens förklarar hur mötet med Krexet angående hur man ska styra upp vem som har ansvar 

för vad i produktionen under omstarter. 

3. Motioner 

 a. Pingisbord till Draget  Bilaga 4 
En motion har kommit in till SM angående att införskaffa ett pingisbord till Draget för att 

användas under pubar och liknade. Styrelsen frågar sig hur man ska lösa förvaringen och vart 

och när man ska använda det egentligen. 

Styrelsen beslutade 

 att Fredrik Abele och Lovisa Åkesson ska skriva motionssvar till motionen. 

 b. Reglementes ändring angående fanbärarna 
     Bilaga 5 

Sara Wengström har inlämnat en motionen som ändrar delar i formalian i reglementet 

angående fanbärarna. 
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Det är något små saker som styrelsen har tänkt på, detta är att införa skrivelsen om att PM 

finns, i texten för fanbärarna. 

Styrelsen beslutade 

 att Jens Aronsson skriver motionssvar till motionen. 

 c. Policy för KLUMP   Bilaga 6 
Det policydokument som KLUMP fick i uppdrag att sammanställa ska tas upp under SM 2 

och diskuteras. 

Styrelsen beslutade 

 att Aneri Patel och Fredrik Abele skriver motionssvar till motionen. 

4. Prop. 

 a. Listan över PM i reglementet 
Jens och Fredrik ska skriva en prop. angående hur Styrelsen ska kunna ändra i listan över PM 

som finns i reglementet för att kunna hålla denna uppdaterad. 

Det ska även föreslås att listan ska även uppdateras. 

Styrelsen beslutade 

 att Jens Aronsson och Fredrik Abele ska skriva en prop. angående listan över 

 PM i reglementet. 

5. PM 

 a. PM för fanbärarna  Bilaga 7 
Det har kommit in ett PM för fanbärarna enligt vad fanbärarna fått i uppdrag att göra enligt 

SM 4 (11/12). Styrelsen har lite ändringar som vi vill göra i detta PM. 

Då alla är tämligen trötta och hungriga ajournerat mötet från 20:30 till 21:45 för middagspaus. 

Mötet återupptogs kl. 21:44 

Efter diskussion inom styrelsen ser vi att det finns den del som vi inte tycker stämmer 

överens med hur det bör vara och anser att det bör gås igenom mer så att ett informerat 

beslut kan tas. 

Styrelsen beslutade 

 att inte anta PM:et i denna form utan arbeta vidare med det. 

 b. PM för Grafisk profil  Bilaga 8 
Fredrik har uppdaterat detta med några nya delar som behövde fixas. 

Styrelsen beslutade 
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 att anta revideringen av PM för grafisk profil. 

6. Äskningar 

 a. SOFT    Bilaga 9 

SOFT har äskat för att införskaffa en bok om hur Draget ska skötas, äskningen är på 55:-. 

Styrelsen beslutade 

 att bifalla äskningen. 

 b. Verktyg till Draget  Bilaga 10 

Jens Aronsson har äskat 436:- för att kunna uppdatera den verktygslåda som finns i draget. 

Styrelsen beslutade 

 att bifalla äskningen. 

 c. KK bastu   Bilaga 11 
Styrelsen diskuterade äskningen och anser att den ska bifallas med anledningen av att 

Styrelsen tycker att KK är värda att få en avslappning/ teambuilding efter allt jobb som de 

lägger ner under ett år på att fixa fester för sektionen. Styrelsen anser att de 700:- som äskas 

kan jämställas med de bidrag som mottagningsorgan kan få för drivmedel och stughyra. 

Styrelsen beslutade 

 att bifalla äskningen på 700:- 

7. Uppföljning av Verksamhetsplanen 
Styrelsen kollade upp hur vi ligger till mot det som ska göras enligt verksamhetsplanen. 

Noa Lapis lämnar mötet för kvällen kl. 22:10. 

Vi går igenom målen i verksamhetsplanen och ser vad som är gjort och vad som fortfarande 

är kvar att göra. 

8. Datum för julfika 
Styrelsen ska ha en julfika tillsammans med kansliet i Draget i början av december. Kansliet 

står för pengarna och vi för lokal och underhållning. 

Förslag på datum som ska skickas till kansliet är 6/12, kl. 15:00. 

9. Datum för bergsmiddag 
Styrelsen vill ha middag med bergssektionens styrelse för att vänsterprassla lite. Förslag på 

datum som vi kommer lämna till bergs är 28/11 och vi kommer att invänta svar. 
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10. SM 2 

 a. Valförfaranden 
Styrelsen och valberedningen har pratat om hur en vettig utfrågning av kandidaterna ska 

kunna ske. Upplägget är sådant att först kommer all formalia under SM att ske och därefter 

kommer alla kandidater att få chans att pressentera sig inför SM. När alla har pressenterat sig 

kommer SM att ajourneras en tid för middag och utfrågning av kandidater, denna paus 

kommer att vara minst en och en halv timme. Efter detta kommer diskussion att ske och 

valet att genomföras. 

11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

12. Nästa möte 
Lördagen den 15/12 kl. 13:07. 

13. Mötes avslutande 
Ordförande Joakim Tisell avslutade mötet kl. 22:40 
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Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Gustav Wändell, 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Joakim Tisell, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Astrid Helmfrid, 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


