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MÖTESPROTOKOLL $$8 11/12 
Onsdagen den 11 april 2012 

Mötesrummet, Dragskåpet, KTH 

 

 

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 

 Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet 15:48. 

 Formalia 

a. Anmälan av förhinder 
Malin är inte här men kommer så fort hon kan. 

b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

att Denise och Emma valdes till justeringsmän. 

c. Mötets behöriga utlysande 
Styrelsen beslutade 

att mötet var korrekt utlyst.  Bilaga 1 
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d. Anmälan av övriga frågor 
Denise anmäler Storstädning, Middag med Elektrosektikonens styrelse samt punkten Fika. 

Philippa anmäler punkten Salamandermiddag uppföljning.  

e. Fastställande av föredragningslistan 

 
Föredragningslistan fastställdes med ovanstående ändringar. 

f. Bordlagda frågor 
Protokollen för $$5 och $$6 har varit bordlagda men är nu godkända av 

justeringspersonerna. 

Styrelsen beslutade 

att godkänna mötesprotokollen $$5 och $$6 

g. Föregående mötesprotokoll 
 

Styrelsen beslutade 

att godkänna föregående mötesprotokoll  

h. Adjungeringar 

 

i. Beslutsuppföljning    Bilaga 2 

 

j. Meddelanden 

 
Vi har fått inbjudan till middag med Elektrosektionens styrelse. Denise tycker 

infosammanställningen ska mailas ut. Denise har varit i Amsterdam och har köpt kakor till 

styrelsen. Emma meddelar styrelsens tack för kakorna. 

 Äskningar 
Äskningsstopp är den 18:e april och alla ekonomiansvariga har fått veta detta. MD:s äskning 

bör ligga under Alkemisternas bokföring. KronpHeus bör lämna in en äskning nu och sedan 

en till äskning inför nästa år och därefter ett budgetunderlag inför nästa verksamhetsår som 

även inkluderar de transaktioner som kommer ske även för nästa års Alkemister under 

verksamhetsåret 2012/2013. 

TLC har också lämnat in en äskning för märken för att fylla på gamla märken som håller på 

att ta slut och dels göra nya. Äskningen för påfyllningen för 200 märken av vardera design 

godkänns för 6280 kr. Äskningen för de nya märkena för 2085 kr för 50 st av varje 

märkesdesign godkänns. Däremot godkänns inte äskningen för sekitonsmärket. Dels så 

innehåller märket den kajan inte ingår i varumärkesskyddet. THS tillfrågas hur vi får använda 

deras logga. 
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Emmas äskning på 273 kr för ramarna till sökaffischerna 

godkänns. 

 Baren 
Vi måste bestämma hur baren ska se ut och sen kommer styrelsen att fixa. Vi borde kunna få 

sponsring av Akzo Nobel. Styrelsen beslutade att vi ska fixa baren och att detta ska vara klart 

tills tentapub 4. Philippa kontaktar Jonatan Sandberg om färg-spons. 

 Berzelii: Vem är med när? Vem vill vara 

lagledare? 
Philippa kan fixa sovplats under Berzelii frukost ingår inte. På torsdag är Emma, Denise och 

Jens frånvarande på sittningen men kommer förhoppningsvis sen. Philippa är inte med och 

leker på fredag men alla andra närvarar hela tiden. Styrelsen ska vara här från början och 

representera. Styrelsen möts upp innan finmiddagen och gör sig iordning ihop. På lördagen 

är alla utom Jens med.  

Styrelsen beslutade 

att välja Äpplet till lagledare under Berizelii. 

Denise beslutade 

att alla i styrelsen ska ha roligt på Berzelii. 

Styrelsen beslutade 

att Jimmy måste ha ovve på Berzelii och att Jens ska fixa. 

Vi vill ha ett bildspel som ska tagga folk att söka styrelsen.  

Malin anlände till mötet 16:42. 

 Marknadsföring av $$-valet  
USAB har tabbat sig med affischerna och de är inte klara. Får vi affischerna gratis så sätter vi 

upp dem men annars verkar det inte vara så mycket idé. 

Sökfikat gick bra och Philippa ska blogga om eventet. Det verkar vara högt söktryck i år och 

det är bra.  

 Planering av $$-helg den 20-22/3: upplägg,etc. 
Denise utarbetar en plan. Vi ska skriva budgetproposition och verksamhetsplan för nästa års 

styrelse. Verksamhetsplanen kan diskuteras på diskussionsOAR. Avfärd till helgen kommer 

vara kl 12 och hemfärd på söndag vid lunch. Delar av fredagen och hela lördagen kommer 

ägnas åt styrelsearbete. 
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 Hederspriset: Dags att lysa!  
Hederspriset ska lysas och Jimmy ansvarar för detta. Emma fixar fina lappar att sätta upp. 

Hela styrelsen ska prata runt så folk skickar in nomineringar. 

 Propositioner till SM4 
Propositioner som ska skrivas är: Budgetpropostion, SOFTa, Verksamhetsplan för sektionen 

samt val av ordf och vordf. Denise kontaktar Sara W för att få tillgång till PM för PM. 

 Diskussions OAR: vad ska tas upp? 
Verksamhetsplan för sektionen och mottagningen kan diskuteras. Vi bör också fråga om det 

är något organ som vill laga mat på SM4. 

 Elektros vårbal 
Vi har fortfarande bara två biljetter och vi är många som vill gå men behöver inte bestämma 

vilka riktigt än. Denise mailar allergier och hör efter om det finns fler biljetter. 

 Mål för period 4: avcheckning, tillägg 
Vi har redan kryssat för många av våra mål och vi kan kanske lägga till fler. Styrelsen känner 

att det kan vara en bättre idé att slutföra våra påbörjade projekt och fokusera på att göra en 

bara överlämning för nästa års styrelse. 

Ordförande ajournerade mötet 17:06-17:15 

Mötet återupptogs 17:15. 

 Övriga frågor 

k. Storstädning 
Storstädningen kommer troligtvis vara söndagen den 22:a april och styrelsen kommer få 

städa innan. 

l. Middag med Elektros styrelse 
Vi har fått ett mail och nu även en inbjudan till middag den 18:e april. Philippa ska på MR 

gasque då så Denise hör efter om det finns ett annat datum. Annars får Philippa inte komma 

med. 

m. Fika 
Denise vill fika med alla i styrelsen, en åt gången. Helst innan styrelsehelgen så boka med 

Denise. 

n. Salamandermiddagen.  
Salamandermiddagen var lyckad och Jimmy har mailat Salamandrarna om bloggen. Det 

finansiella resultatet bör också räknas ut. Alla utom Anders har betalat. Philippa tycker vi 
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borde göra något mer för Salamandrarna innan vi går av eller i 

samband med nya styrelsen. Styrelsen känner att det i alla fall inte hinns med mer i år utan att 

detta kan tas upp i samband med överlämningen till nästa års styrelse. 

 Nästa möte 
Nästa möte är den 25 april kl 12. 

 Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet 17:28. 
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Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Philippa Reuterswärd, 

Sekreterare 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Denise Fuglesang, 

Ordförande 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Emma Fogelström, 

Justeringsperson 

 


