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MÖTESPROTOKOLL $$M 8 12/2 

Fredagen den 12/2-2016 kl. 18:30. 

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 18:44. 

b.  Mötets behöriga utlysande  Bilaga 1 

Kallelse skickades ut den 5 februari. 

Styrelsen beslutade  

 att mötet var behörigt utlyst. 

c.  Val av justeringsperson 

 Alma anmäler sig frivilligt. 

Styrelsen beslutade  

 att välja Alma 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 

Inga övriga frågor anmälda. 

g.  Bordlagda frågor 

En fråga som är bordlagd är Nr 1-konsekvensen, men beroende på om mötet i övrigt tar 

lång tid så är det möjligt att detta inte tas upp. 

h.  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet för $$m 7 blev utskrivet och klart den 16 december. 

Styrelsen beslutade 

 att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

i.   Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 

Lägga till punkt 13 Nr 1-konsekvensen. 

Styrelsen beslutade 

 att fastställa föredragningslistan med sagda ändring. 

j.   Beslutsuppföljning 

Allt står skrivet i ett googledox-dokument som alla i Styrelsen har tillgång till. 

k.  Meddelanden 

Alma meddelar att hon pratat med Amanda Kessler gällande BKW-banketten. Biljettpriset 

har blivit 100 kr billigare för att få fler personer att komma. 

Angelica berättar att hon har redigerat styrdokumenten efter de beslut som tagits på de 

tidigare sektionsmötena. 

Anton meddelar att Draget är ommålat.  

Kadar har skickat månadsmejlet för februari. Han fick dock inget bidrag från SN, KNUT 

och Fiberteknologerna, vilket de ska få en bakläxa för. 

Emma meddelar att hon har haft möte med SN och det är mycket som händer på grund av 

att en ny rektor ska tillsättas nästa år. SN funderar på att införskaffa en ettans post de med. 

Den som är grundutbildningsansvarig ska snart sluta och ny väljas, men sektionen har inga 

fakultetsrådsrepresentanter som kan närvara vid intervjuer, men de ska försöka få dit en 

CFU. 

2.  Middagar MiT & Elektro 

Styrelsen har fått flera förslag på datum från MiT för att få bli bjudna på middag, men har 

varit tvungna att tacka nej till samtliga då det varit för många schemakrockar. Eftersom 

MiT:s styrelse kommer vara väldigt upptagna i mars föreslår de att Styrelsen istället drar i 

detta. Anton kommer med en idé om att istället kompromissa och har ett knytkalas där båda 
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styrelserna tar med sig något. Förslag på datum för detta event är den 25 februari, den 3 mars 

eller den 4 mars.  

Achmed, som är den nya ordförande för Elektrosektionen, har hört av sig och undrar om 

Styrelsen är lediga efter tentaperioden för att umgås. Detta låter som en ypperligt trevligt idé 

och den 7 april är ett förslag på datum som funkar. 

3.  Entledigande   Bilaga 3 

Det har inkommit en begäran om entledigande från Philip von Wowern som vill entlediga sig 

från sin post som PAS-King på grund av personliga själv.  

Styrelsen beslutade 

 att godkänna Philip von Wowerns begäran om entledigande från sin post  

 som PAS-King. 

4. Fyllnadsval   Bilaga 4, 5 

Det har inkommit ett sök till posten Ekonomichef Krexet från Gustaf Bergentz och det är 

nu upp till Styrelsen att göra ett interimsval. 

Styrelsen beslutade  

 att välja Gustaf Bergentz till Ekonomichef Krexet under mandatperioden  

 12-02-2016 till 31-12-2016. 

Det har även inkommit ett sök till KronpHeus från Samuel Emilsson. Vice öppnar upp för 

diskussion. 

Styrelsen beslutade 

 att inte välja Samuel Emilsson till KronpHeus. 

 

Mötet ajourneras kl 20:05. 

Mötet återupptas 20:34. 

5. Hedersgruppens valprocess 

Fredrik har skickat ut kallelse till alla som är med i hedersgruppen och undrar nu vad som 

borde finnas inför SM. Styrelsen kommer fram till att personen samt motivation till valet kan 

presenteras på SM, vilket innebär att ingen bilaga behövs till handlingarna. 

6. SM 

a. Att göra 

Styrelsen fick i uppdrag att revidera Vision Kemisektionen, vilket Emma har tagit på sig och 

hon har skickat ut en version som hon vill ha feedback på. Alma vill även ha input till sitt 

förslag på stadgar till Salamanderorden. 
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b. Rapport 

Utöver att ha en powerpoint med informationspunkter så kan man visa en bild på 

Verksamhetsplanen där Styrelsen visar hur det ligger till med avprickningen på punkterna 

som finns. Anton tar på sig att skapa denna bild och ska ta inspiration från KF som har en 

liknande bild. 

7. Styrelsens pris 

Styrelsen har i uppdrag att välja någon ska ta emot Styrelsens pris på Berzelii. Styrelsen 

diskuterar vem som skulle förtjäna detta pris och varför.  

Styrelsen beslutade 

att välja Amanda Kessler och Anna Höglund som pristagare av Styrelsens 

pris. 

8. OAR 26/2 

David Pettersson från kåren ska komma till nästa OAR som kommer hållas den 26 februari. 

Anton och Emma ska ha möte med honom för att tillsammans skapa ett upplägg. Målet är 

att kunna se problem vad gäller JML-tänk och hur vi ska handskas med dem. Tiden är satt till 

kl 18:00 och Anton bokar lokal.  

9. BKW-banketten 

Den 23 februari kommer BKW-banketten att hållas och alla ur Styrelsen som kan ska gå och 

representera på eventet. 

10. $$-Alltime 

Det har varit på kartan ett tag att hålla i ett $$-Alltime. Förslag är att i sommar hyra en lokal 

och ha en ordentlig fest i början på sommaren. Till exempel den 18 juni är ett passade datum. 

Emma tar på sig att skriva inbjudningar. 

11. $$-Getaway 

Det kan vara skönt att komma bort från Styrelsearbetet och ha en mysig dag med middag 

och umgänge. Fredag den 25 mars kommer detta att ske. 

12. Övriga frågor 

Alma har fått en del frågor om THS-Cocktailparty. Kadar kommer skicka ut information och 

inbjudningar så snart som möjligt. 

Salamandrarna har blivit tillfrågade om att komma till BKW, men de säger att de inte har 

resurserna.  

13. Nr 1-konsekvensen 

Tiden springer iväg så denna punkt bordläggs ännu en gång.  
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14. Nästa möte 

Det finns inget datum satt för $$m9, men kallelse kommer att skickas ut när det blir dags. 

14. Mötets avslutande 

Vice Ordförande Fredrik Abele avslutade mötet kl 21:19. 

15. Orientering 

Styrelsen har inget särskilt att diskutera på denna punkt. 
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Vid pennan, Stockholm 2016-  Justerat, Stockholm 2016- 

 

______________________________ ______________________________ 

Angelica Andreasson,  Alma Andersson, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2016- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Vice Ordförande 

 

 


