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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4 2011/2012 
 
 Tid: 25 Oktober 2011, kl. 15:14 
 
 Plats: Mötesrummet, Dragskåpet, KTH, Stockholm 
 
 Närvarande: Denise Fuglesang, ordförande 
  Jens Aronsson, Vice ordförande 
  Philippa Reuterswärd, Sekreterare 
  Emma Fogelström, Kommunikationsansvarig 
  Jimmy Carlsten, Sektionsvärdinna 
  Malin Nordenström, Lokalansvarig 
  Fredrik Abele, nr1 
 
Bilagor:  
 

1. Mötets öppnande 15:15 
Ordförande öppnade mötet  

2. Formalia 
a. Anmälan av förhinder 

Fredrik är förhoppningsvis på väg. 
 

b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

att Denise och Jens valdes till justeringsmän. 
 

c. Mötets behöriga utlysande 
Styrelsen beslutade 

att mötet var korrekt utlyst.  Bilaga 1 
 

d. Anmälan av övriga frågor 
Malin anmäler frågan Spis och kök. Jens Höga bordet. Denise anmäler telefonen, 
Styrelseutbildning, STAD och Utvärdering. Jens anmäler FUF/UFS. Poolparty anmäls 
av Emma. 
 

e. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med ovanstående tillägg. 
 

THS 
KEMISEKTIONEN 
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f. Bordlagda frågor 
2.f.1 Sara Emilssons Ekonomivision 
Jens informerar om fördelarna och nackdelarna med visionen. Ekonomivisionen ska 
diskuteras vidare på ER nästa tisdag. 
Styrelsen beslutade 

att låta Jens fortsätta undersöka Ekonomivisionen så att 
en proposition inkommer till SM3. 
 

15:28 Fredrik anländer från Albanova, lämnar mötet för att hämta en bättre stol till ordförande och 
en åt sig själv. 
 

g. Föregående mötesprotokoll 
Styrelsen beslutade 

att godkänna föregående mötesprotokoll 
h. Adjungeringar 

 
i. Beslutsuppföljning    Bilaga 2 

 
j. Meddelanden 

Emma ska på Kommunikations råd på fredag. Jens ska på ER på tisdag. Malin ska på 
studiemiljöråd den 7:e november. Denise ska på utbildning med OR på McKinsey. B.A.K.I.S 
(Bergs, Arkitektur, Kemi, Industriell ekonomi, Samhäll) har haft förmöte inför KF på torsdag. 
Osqledaren diskuterades och styrelsens rapport. Nymble-eventgrupp var en het potatis. 
Restaurangen på kåren är för dyr och borde ha mer studentvänliga priser. Denise har fikat 
med Johan Persson, ordförande THS, för att berätta hur styrelsearbetet går. Igår hölls möte 
för Lokalservice och KTH kommer betala toalettstädningen. Arkitekts nya byggnad väckte 
debatt när en arkitekt beskrev hur den kommer se ut. SOFT har valt 13 november som dag 
för storstädning. 

 
3. S-Hybrid och Bergslusse 

Alla utom Teater-Malin ska gå på Bergslusse. Vi får bara skicka 4 representanter till S-hybrid. 
Jimmy kan inte och Philippa är osäker men alla andra kan. Inget sista anmälningsdatum finns 
så tillsvidare anmäler vi 4 platser och frågar om vi får en extra plats.  
 

4. Verksamhetsplanen 
Denise har inte lyckats hitta verksamhetsplanen. Anteckningar finns så det borde vara 
relativt lätt att återskapa. 
Styrelsen beslutade 

att Denise lägger upp en plan att återskapa verksamhetsplanen tills 
nästa lunchmöte. 

 
5. Äskningar 
a. Brodyr på styrelsekavajer 

Styrelsen beslutade 
att kontakta tröjgubben och få rabatt för att Fredriks 
brodyr var annorlunda (finare) en resten var styrelsens. 

Styrelsen beslutade 
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att sektionen betalar hela summan för styrelsens brodyr 
på kavajerna. 

Styrelsen beslutade 
att Jens får 100 kr till den nya skrivaren. 

b. Ekonomipins 
Styrelsen beslutade 

att Jens äskning för 2000 kr till ekonomipins godkänns i uppvisande mot 
design. 
 

6. Salamandrarna: vad gör vi nu? Planering av Salamandergasque till våren 
En ny salamander valdes in på nOlle. Nästa officiellt inval kommer vara nästa nOllegasque 
men aktiva och intresserade får bli inofficiellt valda innan dess för att kunna medverka på 
möten etc. Salamandermiddag ska hållas på våren (feb/mars) men Denise föreslår att vi ska 
hitta på någon aktivitet innan dess. Salamandrarna borde ligga uppe på hemsidan med 
namn, mailadress samt en yrkesmässig beskrivning. 
 

Styrelsen beslutade 
att Jimmy ska maila Salamandrarna så att ett inlägg kan läggas upp på 
hemsidan. 
 

Det behöver börja letas lokal. Denise föreslår Cedergrenska tornet. Detta kan bli dyrt men 
Kansliet kan kanske tänka sig att sponsra. Emma föreslår Porslinsfabriken vid St Eriksplan för 
där fick KK laga egen mat. 
 
Styrelsen beslutade 

att Jimmy skickar ut en förfrågan om de föredrar helg eller veckodag för 
middagen. 

Styrelsen beslutade 
att alla undersöker lokal för Salamander middagen och skickar förslag 
till Denise. 

Styrelsen beslutade 
att Denise pratar med Marie Larsson (kanslichef) om sponsring. 

 
7. Kansliet: sätta upp ett konkret projekt med dem? 

Möte med kansliet kommer hållas varje månad. Ev kommer studievägledarna fika varje vecka 
i Draget. Vi bör undersöka vad Kansliet mer önskar. Lagom mycket för oss. 
 

8. $$-pub den 18/11 
Det måste göras reklam. Det ska göras en affisch som både förmedlar seriositet och kul. 
Tema för detta kommer att diskuteras på nästa lunchmöte. Jimmy, Denise, Jens och Fredrik 
kan laga mat i nuläget. 
 
Styrelsen beslutade 

att Malin fixar ev festanmälan och spritbeställning till puben. 
 

9. Sponsutbildning 
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Sponsutbildning kommer hållas 14 november kl 18:00. Det bör börja göras reklam. Alla som 
vill får komma och varje organ bör dyka upp med minst en representant. Styrelsen kommer 
fixa fika. 
 
Styrelsen beslutade 

att Denise mailar ut om sponsutbildnigen. 
 

10. Medlemsrekrytering: Hur många medlemmar har vi? 
 
Styrelsen beslutade 

att Denise kommer med konkreta siffror till måndags lunchmöte. 
 

11. Fläktrummet: status? 
Inget svar med akademiska hus. Malin kommer kolla upp med KTH istället. 
 

12. Mötesrummet: Hur går det med Akzo? Hur ska vi finansiera? 
Akzo har inte svarat än så Emma avvaktar. Det behövs städas och matlådor etc. ska bort från 
styrelseskåpet. Kopiatorn borde återvinnas. 
Styrelsen beslutade 

att Malin kollar upp hur vi blir av med kopiatorn. 
 
Styrelseskåpet borde kunna låsas så man t.ex. kan lägga sladden till kopiatorn där. 
 
Styrelsen beslutade 

att Jens kollar upp lås möjligheter för styrelseskåpet.  
 

13. Middagar med andra sektioner (Bergs, Elektro, Maskin) 
Ingen har svarat än. Finansieringen (internkonto och/eller representation) ska fortsätta 
diskuteras. 
 

14. Födelsedagskalas 
Sektionen fyller år den 16 november! Sebbe vill ha födelsedagskalas med tårta och vill att vi 
ska hjälpa KK. Självklart gör vi detta.  
 

15. Övriga frågor 
a. Spis och kök 

Det ska undersökas om KTH kan betala spis (kyl och frys). 
Styrelsen beslutade 

Att Malin undersöker detta. 
b. Höga bordet. 

Bordet är trasigt. Fixar-Jens tror sig kunna fixa. 
 

16:52: Mötet måste flytta till mysrummet eftersom KAKA dyker upp och har tydligen bokat 
mötesrummet. Mötet återupptas 16:59. 
 

c. Telefonen 
Den fasta telefonen är en kostnad som skulle kunna slopas/reduceras. Detta bör 
undersökas vidare. 
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d. Styrelseutbildning 

Kommer hållas den 9 november kl 16-18. 
 
 

e. STAD 
22/11 och 1/12 hålls STAD utbildning och Philippa och Fredrik kommer gå. 
 

f. Utvärdering. 
Denise vill utvärdera oss som styrelse. En anonym enkät skulle kunna hjälpa oss med hur 
vi uppfattas och reaktioner på bloggen etc. 
 

g. FUF/UFS 
 
Vi är medlemmar i FUF och UFS håller en massa events vi kan gå på.  
 

h. Poolparty 
Vi vill filma och mysa i Jens pool. Jens undersöker vidare. 
 

16. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte kommer hållas den 20:e november. 
 

17. Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat 17:26. 
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Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
________________________________ 
Philippa Reuterswärd, 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
___________________________  
Denise Fuglesang, 
Ordförande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerat, Stockholm 2011- 
 
 
 
_____________________________ 
Jens Arssonsson, 
Justeringsperson 


