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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7 2011/2012 
 
 Tid: 21 mars 2011, kl. 09:05 
 Plats: Dragskåpet, mötesrummet 
 
 Närvarande: Denise Fuglesang, Ordförande 
  Jens Aronsson, Vice ordförande 
  Philippa Reuterswärd, Sekreterare 
  Emma Fogelström, Kommunikationsansvarig 
  Jimmy Carlsten, Sektionsvärdinna 
  Malin Nordenström, Lokalansvarig 
  Fredrik Abele, Nr1 
 
Bilagor: 2 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet 09:03. 

2. Formalia 
a. Anmälan av förhinder 

Fredrik har inte dykt upp än men är enligt uppgift vaken. 
b. Val av justeringsperson 

Denise och Jens valdes till justeringsmän 
c. Mötets behöriga utlysande    Bilaga 1 

Mötet var behörigt utlyst. 
d. Anmälan av övriga frågor 

Denise anmäler Green House Labs, Studiesocialt ansvarig styrelsen, IN utmanar och Äskningar till 
kansliet som övriga punkter. Jens anmäler punkten iZettle. Emma anmäler punkten städvecka. 

e. Fastställande av föredragningslistan. 
Föredragningslistan fastställdes med ovanstående ändringar 

f. Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor. 

g. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är ej färdig justerat. 
 
Styrelsen beslutade 

att bordlägga föregående mötesprotokoll till nästa 
styrelsemöte 

 

THS 
KEMISEKTIONEN 
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Fredrik stormar in 09:07. 
 

h. Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 

i. Beslutsuppföljning    Bilaga 2 
j. Meddelanden 

Nya finska kemistyrelsen svarar inte på mail så styrelsen kommer nog inte kunna 
hälsa på. 
Emma har varit på KR och fått en snabbkurs i marknadsföring av Stefan Silver vilket 
han också kan göra för sektionen om det finns intresse. 
Denise har varit på ordförandeinternat. Kommer skicka minnesanteckningar. Fysik 
har låtsas-SM under mottagningen så det blir lättare för ettan på riktiga SM. Det 
diskuterades om vi önskar fler sektioner eller om alla nystartade program ska 
integreras i redan befintliga sektioner. 
Philippa meddelar att SM3 protokollet är klart. Vill ha hjälp till nästa SM att hitta 
kompetenta justeringsmän. 
Jens och Emma var på Ekonomiråd (ER) igår. ER jobbar med att göra en handbok för 
alla bokförare på sektionerna. 
Emma och Philippa meddelar att de gjort mötesrummet fint med ett påskris. 

3. Äskningar 
SOFT har äskat för 253 kr för bord till mysrummet. 

Styrelsen beslutade 
att bifalla Softs äskning. 
 

Krexet har äskat för 1000-3000 kr från stugfonden. 
Styrelsen beslutade 

att bifalla Krexets äskning på 1000 kr. 
 

4. Mötesrummet: När fixar vi det sista? Regler? 
Mötesrummet har målats och ommöblerats men det är lite kvar att fixa. Ett skrivbord till 
datorn behöver också fixas samt speglarna och anslagstavlorna ska sättas upp. Jimmy och 
Jens tar på sig att fixa upp speglarna och anslagstavlorna. Dessutom bör ordningsregler för 
mötesrummet fixas. Äpplet ser till att ta fram ett utkast på detta. 

5. Baren 
Baren är inte klar än. Någon bör undersöka hur detta ska göras klart och vad detta kommer 
kosta. Detta skulle kunna delegeras till någon/några sektionsmedlemmar. Jimmy hör efter 
med några sektionsmedlemmar om de är intresserade att tänka ut förslag. 

6. Salamandermiddagen: planering 
32 anmälda totalt än så länge. 40 personer blir en lagom mysig sittning så vi behöver hitta 8 
personer till. Alla får hjälpa till att ragga upp dessa. En checklista skickas ut av Philippa efter 
mötet. 

7. INFO-sammanställning 
Jimmy och Philippa har inte lämnat in än men gör detta snarast. Äpplet skickar in till kansliet 
när detta är klart. 

8. Marknadsföring av $$-valet 
Det blir ingen $$-pub. Kommer vara en drop-in fika i mötesrummet. Då ska det finnas 
ansvarspecifika arbetsbeskrivningar att dela ut. 

9. $$-helg den 20-22/4: VB, VP, Budgetpropp, SM4, $$mys och teambuliding 
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Alla utom Jimmy är säkra på att kunna ha $$-helg den 20-22 april. Jens kommer eventuellt 
senare. Äskningsstopp för nästa års budget blir den 18 april. 

10. Kommunikationsnämnd 
Emma tycker Datorgruppen bör bli en kommunikationsnämnd. Kommunikations ansvarig i 
styrelsen ska också sitta som ordförande i kommunikationsnämnden. Emma hoppas på att 
datorgruppen är på. 

11. Grafisk profil, logotyp för Kemisektionen   
Emma har gjort en grafisk profil för sektionen. Om Styrelsen och Datorgruppen tycker detta 
är en bra idé så kommer Emma göra ett PM för detta. Styrelsen gillar detta och Emma får 
fortsätta jobba vidare. 

12. Proposition om SOFTA 
SOFTAs ansvarsuppgifter bör vara del av de uppgifter som den lokalansvariga i styrelsen har. 
Den som tar på sig lokalansvaret blir således SOFTA och har två ledamöter under sig i en 
lokalnämnd/SOFT. Denna proposition ska skrivas till SM4. 

13. Diskussions OAR 
Nästa OAR den 17:e april kommer vara ett diskussion OAR med fokus mot mottagningen 
(pH/bluffis) och hur mottagningen kan utvidgas. Dagordning ska mailas ut innan så maila 
punkter som ska diskuteras till Denise. 

14. Styrelsen visar upp sig: Elektros vårbal, Berzelii 
Alla utom Jimmy och Jens kan gå på Elektros vårbal. Styrelsen ska ha Berzelii lag. Styrelsen vill 
ha vip-biljetter och skall fråga Sebbe om det går att fixa.  

15. Mål för period 4 
Vi vill avsluta starkt med ett bra SM4 och en fantastisk Salamandermiddag. Jimmy vill göra 
klart sin sektions-guide-for-dummies. Verksamhetsplanen för sektionen måste läggas mycket 
krut på. Budgeten och ekonomivisionen behöver jobbas med. Grafiska profilen klar till SM4. 
Styrelsen vill hålla i en avtackningsgasque för alla sektionsfunktionärer. Förslag på tillfälle är 
innan tentapuben. Om det blir en ÄPS så kanske sektionen har råd att bjuda. Alla 
överlämningar och arbetsbeskrivningar ska vara klara och en bra överlämningsperiod ska 
genomföras. Styrelsen vill bli bjuden tillbaka på middag av Elektro. Denise vill fika med alla 
igen och vill höra allas personliga mål. 

16. Träff under påsklovet? 
Ja! Fika den 3:e april 

17. Övriga frågor 
a) Green house Labs: 
Sebastian Hedberg har haft kontakt med Green House Labs och vill ha studenter i sin 
ledningsgrupp. Sebastian har anmält sig och Joakim Engström som frivilliga. Någon i styrelsen 
bör sitta med nästa verksamhetsår. 
b) iZettle: Kan användas på iPads och iPhones för att ta emot betalningar. Själva apparaten 

kostar någon hundring men det kostar ca 1,75 kr +2,75% på beloppet per betalning. Kan 
bli problem med att alla priser måste höjas för att det ska löna sig. Mästarna bör också 
vara med och diskutera detta. Styrelsen tycker inte att det finns ett behov och är rädda 
för prishöjningar och minskad lönsamhet. 

c) Studiesocialt ansvarig styrelsen 
Denise funderar på att i styrelsen ha en ansvarig för att hålla kontakten med alla organ 
snarare än att ha flera kontaktpersoner i Styrelsen. Detta kan alla tänka vidare på så 
diskuteras detta längre fram. 
d) Städvecka 

Styrelsen har städvecka nästa vecka tillsammans med CIA. 
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e) IN utmanar 
Vi kan inte datumet vi blivit inbjudna på. Vi föreslår den 18:e april istället. 
 
f) Äskningar till kansliet 
Just nu så lämnas flera äskningar till kansliet in. Frågan är om kansliet vill ha bara en äskning. 
Styrelsen tycker att det funkar som det ser ut nu.  

18. Nästa möte 
Nästa möte är den 11:e april 15:08 

19. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet 11:19. 
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Justerat, Stockholm 2012- 
 
 
 
________________________________ 
Philippa Reuterswärd, 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
Justerat, Stockholm 2012- 
 
 
 
___________________________  
Denise Fuglesang, 
Ordförande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerat, Stockholm 2012- 
 
 
 
_____________________________ 
Jens Arssonsson, 
Justeringsperson 


