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MÖTESPROTOKOLL $$M 7 9/2 

Tid: Måndagen den 9/2-2015 kl. 19:00. 

Plats: KTH Bibliotek, Osquars backe 31, Stockholm. 

Närvarande 
Aneri Patel, ordförande 

Michael Ekström, vice ordförande 

Daniel Ruotsalainen, sekreterare 

Frederik Mathiason, kommunikationsansvarig (ankom kl. 19:07) 

Anna Wessén, ambassadör 

Alma Andersson, Nr 1 

Bilagor: 6 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Aneri Patel öppnade mötet kl. 19:01. 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Kallelse skickades ut en dag sent då mötet flyttades till måndagen istället för tisdagen. Däremot 

finner vi ändå att mötet kan finnas behörigt utlyst. 

Styrelsen beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

b. Val av justeringsperson 

Anna Wessén anmäler sig frivilligt. 

Styrelsen beslutade 

att välja Anna Wessén till justeringsperson. 

c. Anmälan av förhinder 

Alexandra är sjuk och stannar därmed hemma idag. 

d. Adjungeringar  

Inga adjungeringar behövde göras. 
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e. Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

f. Bordlagda frågor 

Mötesprotokoll från $$m5 är fortfarande inte klart. Daniel ursäktar sig så väldigt och föreslås 

att detta bortläggs till nästa möte. 

Styrelsen beslutade 

att vidare bordlägga frågan om att lägga mötesprotokollet från $$m5 till handlingarna. 

g. Föregående mötesprotokoll   

Mötesprotokollet från $$m6 är inte ännu klart för att Daniel har haft annat för sig. Därför 

föreslår han att detta bordläggs till nästa möte. 

Styrelsen beslutade 

att bordlägga frågan om att lägga mötesprotokollet från $$m6 till handlingarna. 

h. Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 

Inga ändringar behöver göras. 

Styrelsen beslutade: 

att fastställa föredragningslistan i sin helhet. 

i. Beslutsuppföljning 

Styrelsen 14/15 har ännu inga beslut att följa upp. 

j. Meddelanden 

Aneri meddelar att vi kommer att ha en styrelseutbildning den 9 mars. Hon rekommenderar 

oss alla att gå på dem. 

Anna berättar om konferensen som ska hållas tillsammans med MiT den 20 februari. Alla har 

inte anmält sig ännu men förhoppningsvis går detta framåt. Emma Grundén från KL på THS 

centralt har givit oss material som kan vara väldigt nyttigt för oss. Tobias Porserud kanske 

eventuellt kan komma och hålla en ledarskapsutbildning för oss men han är väldigt upptagen 

av sig och då måste vi eventuellt göra något annat. Lilla gasuqe är bokat för konferensen. 
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3. Motioner 

a. Nominering av skolledningsrepresentanter på SM 
     Bilaga 3  

Det har inkommit en motion från Nektaria Lalangas angående skolledningsrepresentanter som 

hon och SN ska väljas av skolrådet som har startats upp på alla skolor. Hon vill också och att 

dessa nomineras på SM 2 och SM 4 för att sedan väljas på skolrådet. Vi tycker att detta är en 

bra idé men vill med ett ändringsyrkande förtydliga att skolledningsrepresentanterna inte 

behöver konfirmeras av SM då de väljs av skolrådet. Daniel och Michael skriver motionssvar. 

b. Namnbyte av CIA   Bilaga 4 

Anna Höglund vill ändra vad A:et står för i CIA från association till agency. Vi ser ingen anledning 

till att inte bifalla motionen. Däremot uppmuntrar vi att fortsätta utveckla organet vidare 

genom god marknadsföring. Vi rekommenderar bifall för att organet ska kunna gå vidare med 

sitt arbete. Frederik skriver motionssvar.  

c. Ändring av suppleant till vice fanbärare Bilaga 5 

Motionen är ett väldigt bra förtydligande av vad posten faktiskt gör. Däremot lämnas detta in 

som en proposition istället för motion då den skrivits av Alma. 

d. Motion från valberedningen  Bilaga 6 

Filip Friberg, sammankallande i valberedningen, har motionerat om förändringar reglementets 

skrivelser om valberedningen som möjliggör att valberedningens ledamöter får väljas till andra 

poster på sektionen, till vilka valen bereds av valberedningen.  

Vi skjuter på vidare diskussion av detta till tisdagens lunchmöte och är inte ännu eniga om 

motionssvaret. Aneri skriver därefter motionssvar. 

19:51 ajourneras mötet för rast. 

Mötet återupptogs kl. 20:01 

4. Val till Projektgruppen KAKA 

Efter att Jacob entledigade sig från styrelsen tillträdde han projektgruppen för KAKA men 

valdes aldrig formellt till detta. Därför bör vi välja honom till den. 

Styrelsen beslutade 

att välja Jacob Kjellman till projektgruppen KAKA. 

5. VP-uppföljning 

Våren går väldigt fort och därför behöver vi se hur vi ligger till med vår verksamhetsplan. Vi 

diskuterar nu de saker som styrelsen ska göra tillsammans och lämnar de mer detaljerade 

specifika punkterna till ett möte dedikerat till uppföljning av VP:n. Hur det går för oss finns 

att tillgå i excel-arket för verksamhetsplanen. 
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Onsdagen den 18 kör vi SM-fika under lunchen i Draget och uppmanar folk att komma på 

sektionsmötet! 

6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

7. Nästa möte 

$$m8 är ej ännu planerat. 

 

8. Mötets avslutande 

Aneri förklarar mötet avslutat kl. 20:20. 
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Vid pennan, Stockholm 2015-  Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ ______________________________ 

Daniel Ruotsalainen,  Anna Wessén, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ 

Aneri Patel, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


