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MÖTESPROTOKOLL $$M 7 11/2 
Torsdag den 11/2-2014 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

 

Närvarande 
Fredrik Abele, ordförande 

Lina Aglen, vice ordförande 

Astrid Helmfrid, sekreterare 

Aneri Patel, Sektionsvärdinna 

Daniel Ruotsalainen, Kommunikationsansvarig 

Karin Andersson, Lokalansvarig 

Jacob Kjellman, Nr1 

Jens Aronsson, Revisor 

 

Bilagor: 3 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Fredrik öppnade mötet kl. 17:12. 

 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Styrelsen beslutade 

 att  mötet var korrekt utlyst. 

 

b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

 att  välja Aneri Patel till justeringsperson. 
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c. Anmälan av förhinder 
Karin blir sen, Lina är på labb och Jacob är också på labb 

 

d. Adjungeringar  
Inga adjungeringar behövde utföras. 

 

e. Anmälan av övriga frågor 
Fredrik har en övrig fråga om ett inkommet sök till Revisor. 

 

f. Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor. 

 

g. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll, $$10, 12, 13 och 14, är ej färdigställt. De andra protokollen är 

färdigställda men vissa saknar underskrifter.  

Styrelsen beslutade: 

att  bordlägga frågan om godkännande av protokollet från $$m 10, 12, 13,4,5 

och 6 till nästa möte. $$m3 läggs till handlingarna. 

 

h. Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 
Fredrik vill lägga punkt 3, motionssvar, till efter punkt 10.  

 

Styrelsen beslutade: 

att  fastställa föredragningslistan med sagda ändringar. 
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i. Beslutsuppföljning  

Aneri har delat upp vilka personer i styrelsen som ska ha lunch med Organ för 

halvårsuppföljningar samt uppstartsmöten.  

Daniel har fortfarande inte lagt upp våra bilder på internet. Vi har inte fått författarrättigheter 

för ansvariga på hemsidan heller.  

Fredrik försöker komma ikapp med de mail som han fått.  

  

k. Meddelanden 
Aneri har frågat Mästarna om vi kan bjuda in andra kemistyrelser till Berzelii. 

Daniel har varit på KR (kommunikationsråd) och de diskuterade hur de marknadsför 

sektionen. Daniel gav input till andra sektioner och fick inte så mycket själv. 

Aneri håller på med beslutsdokument för OAR. 

 

3. SM 3 prepp   
 

Fredrik har frågat KFs talmän om de vill sitta som talmän, de har inte svarat än. 

Aneri säger att vi borde ta med skålar för röstlappar som de kan läggas i. 

Fredrik kan göra en affisch för kamratstipendiet och Daniel kan skriva på facebook om det.  

Röstlappar kan göras av Aneri och klippas av Jacob. 

Filmen ska klippas av Fredrik och så kan det sista filmas idag och en annan dag. 

Rapport från styrelsen till handlingarna skrivs av Karin och Daniel.  

Ett förslag är att Prezihandlingarna kan visas på lunchen i Draget. 

 

 

Det beslutades att öppna upp punkt 2. h. 

 

2. 

h. Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 
Det föreslogs även att punkt 5, äskningar, läggs efter punkt 9.  

 

Styrelsen beslutade: 

att  fastställa föredragningslistan med sagda ändringar. 
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4. OR-rapport   
Det finns en ny post på kåren för mottagningen, för de som börjar på basåret. Detta är 

Linnea Österberg som har den posten nu.  

En annan idé som kom upp är att ha en gasque där man flyttar runt i sektionslokaler.  

På THS-centralt så försöker man fastställa vilka utbildningar man kan få som involverad i 

Kåren. 5 mars kommer det vara en mötestekniksutbildning.    

Ordförande på kåren har sagt att vi borde problematisera lite i styrelserna.  

De ska utvärdera vinstkrav och studentnytta i föreningar på kåren.  

Kåren har skrivit avtal med MyAcademy.   

 

 

5. OAR-upplägg 
Vad ska vi ta upp på OAR förutom INFO?  

Karin vill ha en informationspunkt om de nya bokningsformulären.  

Mat och dryck efter sittningar som blir kvar i Draget -KK ska informera. Aneri pratar med 

KK om att det ska ta upp det.  

   

Vi borde undersöka vad folk vill ha Draget till, från en studiesynpunkt, men detta bör inte tas 

upp på OAR. 

PolyStyren-anteckningar bör visas på OAR. 

Diskussionspunkt: Hur och ska organsansvariga ragga efterträdare.  

   

Näst OARx är den 25/3, ett till OARy kan ligga 15/4 kl 17:30.  
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6. INFO-recap 

På Linas punkt pratades det om att man ska peppa varandra i sina studier och inte skämta 

bort att få ett F i betyg.  

Daniels punkt handlade om festkultur och folk sa att man ska behandla varandra väl. Sen sa 

folk att man borde vara påläst och trevliga. Folk vill att det ska vara tydligt vad som gäller när 

man får bar-stopp. De vill också ha utbildning i hur en fest hålls.  

Karin hade en station om lokal. Hon fick massa tips på hur Draget skall hållas rent. T.ex. 

Placera ut fler papperskorgar, ha mer diskställ som kan tömmas av folk på städveckan och 

mer uppmuntran från varandra. En morot kan vara att inrätta ”veckans städhjälte”. Om 

draget är vackrare så tror folk att folk kommer hålla rent. Datorn i sekfunk kan slängas, och 

man borde ansöka om dispens om att få lägga in saker i sekfunk. En mikro i mysrummet kan 

vara bra att ha.  

Aneri hade en punkt om värdefullt medlemskap och medlemmens rättigheter. Många tyckte 

att prata med folk fungerar bäst när det gäller att rekrytera folk. Mer öppna event där man 

inte behöver söka till något, d.v.s. att det finns saker att gör på sektionen utan att behöva 

vara med i någon grupp. Man kan sammanställa en rabattlista på vad man får som medlem. 

Folk vet inte vad de kan göra på SM, de skulle vilja ha en lättare version av stadgarna.  

Fredrik frågade på vilken nivå engagemang på sektionen ska vara, svar var att det hade med 

individen att göra, så länge den är glad är det bra. Har sektionen något ansvar att förmedla 

detta? Vi borde förmedla en mildare bild, att inte bara belysa de poster som tar mest tid. Inte 

hetsa folk till att söka. Ska det vara avgörande, när någon söker en post, hur det går för den i 

plugget? Den borde ha mer plats men inte ett krav. Vi borde ha en befattningsbeskrivning.  

 Folk diskuterade att om folk inte klarar studierna kanske de inte klarar uppdraget heller. 

Man kan fråga folk på SM vad de tycker.  

Astrid hade en extra station om hur kansliet kan synas på sektionen. De ville att kansliet 

skulle ha en plansch med deras kontaktuppgifter i Draget samt att de kom på SM. 

 

 

7. $$ marknadsföring och image 

Fredrik har en ide om en reklamfilm som han presenterar med musik i bakgrunden.  

Sen borde vi ha ett gyckel på Berzelii.  

Vi borde också ha koppmålning tillsammans i mysrummet.  

Mötet ajournerades från 18:45 till 18:49.  
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8. $$ sår frön! 

Vi bör börja ragga efterträdare. Prata med folk lite lätt.  

 

 

9. Äskningar    Bilaga 4 
Fredrik har äskat om pengar för att vi har åkt på helg och arbetat på vår helg.   

Daniel tycker det är bra. Lina känner att det inte är kutym att äska för sådant på sektionen 

och därför bör vi inte få för andra får inte. Karin känner att folk inte tar till sig information.   

Styrelsen beslutade: 

 att  avslå äskningen i sin helhet. 

 

 

10. Motionssvar   Bilaga 3 
Vi har fått in två motioner, en från Calle om att göra Dokus till ett organ och en från Lina 

om vice ordföraneposten.  

Styrelsen känner gällande Calles motion att den ska avslås med tipset att organet Paparazzi 

borde ses över. Daniel och Karin kan ta på sig att skriva denna motion.  

 

Det diskuterades runt Linas motion. Det kom fram att vi alla tycker att tre stycken ledamöter 

i Styrelsen är för få. Förutom Lina, kände resterande Styrelse att dela posten vice ordförande 

och ekonomiansvarig inte löser problemet och att det kan göra att styrelsen får en underlig 

fördelning i hierarki, vilket kan vara hämmande i en så liten grupp. Aneri med hjälp av Astrid 

skriver svar. 

 

 

11. Övriga frågor   Bilaga 5 

Michael Ekström har sökt posten som revisorsuppleant för vårterminen 2014. Styrelsen 

tycker det är jättebra eftersom han gjort ett bra jobb hittills. 

Styrelsen beslutade: 

 att  välja Michael Ekström som revisorsuppleant för vårterminen 2014. 
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12. Nästa möte 

Den 24e mars, kl 17:08, valdes som nästa $$m. Aneri kommer inte kunna komma på det 

dock. 

13. Mötes avslutande 
Ordföranden Fredrik Abele avslutade mötet kl. 20:16.  
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Justerat, Stockholm 2014- 

 

______________________________ 

Astrid Helmfrid, 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2014- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2014- 

 

______________________________ 

Aneri Patel, 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


