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Kårrepresentant
Valberedningens Ordförande
Husstyrelserepresentant
Inpektor

Hanna Jonson
Ivar Vänglund
Davida Åström
Joakim Magnusson Fredlund
Monica Almqvist

BME17
BME19

Närvarande t.o.m. §13
Närvarande t.o.m. §9

Adjungerande
Projektfunktionär
Projektfunktionär
Projektfunktionär
FilmarE

Mattias Lundström
Emil Bergström
Jakob Petterson
Nils Åström

E17
E17
E17
E19

Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande

under §8 - §12
t.o.m. §12
t.o.m. §13
fr.o.m. §10

Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ordförande Theo Nyman förklarade mötet öppnat kl 12.11
§2 Val av mötesordförande

Beslut

Theo Nyman valdes till mötesordförande.
§3 Val av mötessekreterare

Beslut

Hannes Björk valdes till mötessekreterare.
§4 Val av justeringsperson

Beslut

Love Sjelvgren valdes till justerare.
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§5 Godkännande av tid och sätt

Beslut

Tid och sätt godkändes.
§6 Adjungeringar

Beslut

Jakob Petterson adjungerades.
Emil Berström adjungerades.
Mattias Lundström adjungerades.
Nils Åström adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Hannes yrkade på att lägga till diskussionspunkten ’Affischer av JS Sverige’ som §14
Föredragningslistan godkändes med yrkandet.
§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Protokoll för S04/20 godkändes och lades till handlingarna.
§9 Inspektor Monica Almqvist

Information

Monica presenterar sig själv och förklarar vad en inspektor gör.
Sektionen får hjälp av Monica för att tolka sektionens stadga.
Davida notifierar att vi kan tipsa om nomineringar inför det kommande valet av inspektor.
§10 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Erik Häggström valdes som Banan.
Ester Pörtfors valdes som Banan.
Brendan Carlsson valdes som Banan.
Manne Qvillberg valdes som Banan.
Viktor Björkman valdes som Banan.
Albin Davidsson valdes som Banan.
Adam Ekblom valdes som Banan.
Frida Linden valdes som Banan.
§11 Rapporter
A) Hur mår alla?

Information

Punkten protokollfördes ej.
B) Utskottsrapporter

Information

Theo gått på fördjupad funktionärsutbildning med kåren. Han uppskattade att hänga
med OK och de andra från kåren. Han informerar om att sektionen kommer behöva
höja sin representationsbudget detta året då många sektioner har jubileum och Mats
Cedervall ska få en avskedsgåva. Han har kontrollerat sektionens access till dörrar med
Rasmus och har ett förslag på uppdelning som han vill att styrelsen ska kontrollera.
Frida informerar att det var fullt upp i LED café förra veckan med Alla-hjärtans-dag
kampanjen. Det var många timmars jobb för Cafémästeriet att hantera lappar och
skicka mail men det var ett väldigt lyckat event och verkade vara uppskattat. Caféet
sålde totalt 244 chokladbollar under kampanjen. De hade bananer över efter KillErgame
så i söndags bakade de banankaka och det var också uppskattat. Nu på lördag kommer
utskottet ha kickoff med alla dioder för den här läsperioden.
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Rasmus meddelar att Skattmästaren har kommit igång med att lägga in saker i Fortnox, och att bokföringsarbetet i övrigt har flytit på som innan. Hustomtarna och vice
förvaltningschef har bytt trasiga lampor i Edekvata, lagat en läckande kran i LED
café, korrigerat höjden på darttavlan i Biljard och städat Sikrit. Sektionen lånade ut
Edekvataköket i helgen till F-sektionen och ugnen bråkade lite. Rasmus har beställt
lysrör, toner till skrivaren, kassett till etikettskrivaren, en ny häftapparat och post-its
till Hamnkontoret. Han har även lagat den elektriska häftapparaten.
Hannes informerar om att Informationsutskottets tekniska delar har fortsatt på reparation av mjukvara. Gillemode och Raspberry Pi:en i LED café funkar nu. Ännu funkar
inte uppladdning till Ekoli eller HeHE-admin, inte heller kan sektionen registrera nya
medlemmar för tillfället. Teknokraterna har givits en deadline för att äska pengar till
serverinköp inför Vårterminsmötet. Picassos fortsätter producera fantastiska designer.
En fotograf har tillsammans med ENU tagit CV-foton.
Love och Källarmästeriet har haft gille förra veckan. De förväntade sig motgångar men
resultatet blev superbra. Vidare planering inför nästa gille på fredag fortgår.
Sophia och Nolleutskottet har haft möten som vanligt. Har även haft phadderinfo och
öppnat ansökan för Phaddrar. De ska prata igenom allt inför phadderintervjuerna imorgon lunch, och kommer sedan påbörja dem nästa vecka. Temat för nollningen är satt
efter många frågeställningar. Designen är påbörjad, vidare ska de åka till Malmö på
lördag för att kolla manteltyg. Utskottet har påbörjat schemaläggning, mailat företag
och pratat med företag under Teknikfokus.
Fredrik höll i CV-fotografering i måndags vilket gick väldigt bra. Många kom förbi och
verkade nöjda med sina bilder. Annars fortsätter Alumniansvariga och Näringslivskontakterna med planeringen av året. Fredrik har även blivit kontaktad av ett nytt företag
gällande marknadsföring för de som studerar elektroteknik som läser fördjupningen programvara.
Amir meddelar att anmälningslänken till årets DÖMD har skickats ut och utskottet är i
kontakt med Linköping universitet. Just nu är det inte så många som har anmält sig och
han tror att det beror på att eventet ligger under omtentaperioden i år. De kommer börja
med biljardtuneringen nästa vecka. I onsdags hölls det spelkväll. På torsdag kommer de
ha kick-off med hela Nöjesutskottet inkluderat bandmedlemmarna, Bananerna.
Anna förklarar att hela förra veckan gick till att planera det sista inför Teknikfokussittningen ikväll där de bland annat hade ett uppsamlingsmöte med D-sektionen. Anna
var även på SexK-skiphte i helgen, där de bland annat pratade om intersektionella
samarbeten.
Hanna Bengtsson berättar att delar av Studierådet har varit på utbildning och lärt
sig om studentrepresentation, utbildningsutskottet och rättighetslistan. Hanna har haft
möte med vice SRE-ordförande och de planerar kick-off. Utskottet jobbar vidare med
CEQ-rapporter.
C) Ekonomisk rapport

Information

Rasmus meddelar att ekonomin går bra.
D) Kåren informerar

Information

Nomineringsperioden för ValFM är öppen. Flera poster är tillgängliga att söka.
Kåren påminner om styrelseutbildning på söndag.
Kåren lyfter ett event för Teknologkårens skiftesgasque.
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E) Omvärldsrapport

Information

Hannes och Frida informerar kort om sitt besök i Finland.
Ett bättre sätt att dokumentera information från besök ska skapas i framtiden.
§12 Äskning - Vårbalen

Beslut

Jakob presenterar motionen.
Jakob yrkade på att lägga motionen på beslutsuppföljningen S16/20.
Mötet diskuterade frågan.
Mötet beslutade att bifalla motionen med tilläggsyrkandet.
§13 Marknadsföra VTM

Diskussion

Theo föreslår att vi gör en reklamfilm inför Vårterminsmötet. Syftet är att presentera de
poster som väljs och allmänt hur sektionsmöte går till.
Mötet diskuterar om man ska välja balfunktionärer på Vårterminsmötet.
Joakim föreslår att filmen kan användas till Höstterminsmötet då det kan behövas information till de nya studenterna.
Slutmålet är en informativ men ändå rolig film.
§14 Affischer av JS Sverige

Diskussion

Hannes förklarar att företaget JS Sverige har erbjudit sig att göra affischer för oss mot att
de sätter reklam på dessa. Vidare bjuder han in styrelsen till ett telefonmöte med företaget
nästa måndag.
Fredrik förklarar att det är dåligt om reklamen konkurrerar mot oss.
Hannes ska undersöka om arbetsbelastningen är hög för Picasso, då vi kanske kan få hjälp
av JS Sveriges tjänster.
§15 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2020-02-25 12.10 i E:1123.
§16 Beslutsuppföljning

Beslut

Rasmus meddelar att hårddisken är inköpt och bokförd.
Rasmus yrkade på att stryka ’Inköp av extern hårddisk’ från beslutsuppföljningen.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
§17 Övrigt

Diskussion

Theo vill ha individuella återkopplingsmöten under luncherna nästa vecka med styrelsen.
Han informerar även om att Per på Biomedicinska institutionen ska hålla en konferans, och
undersöker om involverade utskott är intresserade av att hålla i detta. Frågan ska undersökas
vidare.
Rasmus har hittat en betongslagare, och undrar om vi behöver en sådan i utskottet. Hanna
Jonson kontrollerar om Kåren vill ha den.
Sophia förklarar att Phøben har lyft intresse för ett rullande schema från år till år för fördelningen av dagar till sektionernas NollEgasquer. Anna tycker lösningen låter mest rättvis.
Theo påpekar att vi inte kan kan ta en annan dag på grund av vårt upplägg, men även att de
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andra kan inte ta en annan lokal på grund av deras events. AF borgen finns som alternativ
lokal, men leder till en dyrare gasque.
Anna undersöker vem som ska hålla i Skiphtet. Theo förtydligar att på fredag ska definitiv
information komma ut.
§18 Sammanfattning av mötet

Information

Monica Almqvist var här och presenterade sig.
Kåren påminnde om styrelseutbildningen.
Projektgruppen för vårbalen fick finansiering.
Mötet diskuterade marknadsföring av vårterminsmötet.
Övriga punkter togs upp.
§19 OFMA

Beslut

Theo Nyman förklarade mötet avslutat kl. 13.07

Theo Nyman
Mötesordförande

Hannes Björk
Mötessekreterare

Love Sjelvgren
Justerare
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