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Ordförande
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Entertainer
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ENU-ordförande
Øverphøs

Theo Nyman
Hannes Björk
Rasmus Sobel
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Anna Hollsten
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Amir Ghanaatifard
Hanna Bengtsson
Fredrik Berg
Sophia Carlsson
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E17
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Ständigt adjungerande
Kårrepresentant
Kårrepresentant
Husprefekt
Husprefekt electus

Hanna Jonson
Ivar Vänglund
Mats Cedervall
Johan Nilsson

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

Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ordförande Theo Nyman förklarade mötet öppnat kl 12.10
§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

Hanna Bengtsson valdes till justerare.
§5 Godkännande av tid och sätt

Beslut

Tid och sätt godkändes.
§6 Adjungeringar

Beslut

Inga adjungeringar.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Theo yrkade på att lägga till punkten ’Inköp av nya fatkopplingar’ som §13.
Föredragningslistan godkändes med yrkandet.
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§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Protokoll för S05/20 godkändes och lades till handlingarna.
§9 Husprefekt och Husprefekt electus

Information

Styrelsen presenterar sig. Husprefekt, Mats, och Husprefekt electus, Johan, presenterar sig.
Mats rådar styrelsen att sköta studierna. Han förmanar sektionen att hålla sig till husets
regler när det kommer till tillställningar. Man måste anmäla en ansvarig innan fester i huset.
Vidare diskuterar han ombyggnaden av toaletterna i Edekvata.
Johan tillträder som husprefekt i juni.
§10 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Elin Johansson entledigades som Näringslivskontakt.
Julius Dahlgren valdes som Näringslivskontakt.
§11 Rapporter
A) Hur mår alla?

Information

Punkten protokollfördes ej.
B) Utskottsrapporter

Information

Theo har börjat med personliga möten med styrelsen. Han har lagt ut länken till funktionärsskiphtet.
Frida och Cafémästeriet jobbar vidare. Diodschemat blev helt fullt för första gången
någonsin förra veckan. Det är fettisdagen idag, vi har ordnat semlor till det.
Rasmus informerar om att arbetet med kontinuerlig bokföring har fortsatt. Utskottet
börjar ligga i fas med att få in all bokföring Fortnox. Arkivarierna har städat i Tyskland.
Hustomtarna har lagat soffan i Diplomat.
Hannes informerar om att Informationsutskottet rullar på enligt rutin. Måndagens kodhackarkväll blev inte av till samma grad som vanligt men några kodhackare kämpade
på ändå. Ett nytt HeHE kom ut i måndags. Sektionens grafiska profil på facebook har
uppdaterats och grupperna har omstrukturerats en aning. Teknokraterna riggade för
bandet under Teknikfokussittningen.
Love och Källarmästeriet har haft gille i fredags och det gick bra. Det var det första
gillet med tapp, och utskottet insåg att deras tapp ej var komplett. Tillståndsenheten
var där och sa att allt såg bra ut.
Sophia och NollU har börjat med intervjuer som håller på varje lunch och kväll till på
söndag. Phøset har börjat fixa kläder och planera inför temasläpp. Vanliga möten är
svårt att få till i veckan, så det kommer hållas ett på lördag, efterföljt av en kickoff med
phørstärkarna.
Fredrik berättar att Teknikfokus var under förra veckan och var en stor succé. Resten
av utskottet jobbar på som vanligt och de håller för tillfället på och kollar över vilka
event de vill genomföra nu under året. ENU planerar även kick-off.
Amir och Nöjesutskottet hade kick-off i torsdags. De har stängt anmälningslänken till
DÖMD och biljardturneringen. Trots att DÖMD hamnade under omtentaperioden har
vi fått nästan lika många anmälningar som förra året. Sektionen har nu fått 15 platser
från Linköping. Vice Entertainers Daniel och Cicci håller på välja laget. Fritidsledarna

Signaturer:

MO:

MS:

J:

Sida 2 av 4

Protokoll S06/20
2020-02-25

E-sektionen inom TLTH

har nu tagit ansvar för biljardturneringen och den kommer förhoppningsvis börja redan
denna vecka.
Anna och Sexmästeriet hade sittning i tisdags. Diskussioner om fler samarbeten mellan
E6 och D6 framkom på grund av det positiva resultatet. Anna var på SexK-möte igår där
de dels diskuterade samarbeten mellan sektioner men det kom också upp förfrågningar
om att hålla sittningar för Teknologkåren som jag hon lyfta vidare till Sexmästeriet.
Planeringen fortsätter framöver, framför allt till funktionärsskiphtet nästa fredag.
Hanna Bengtsson och Vice SRE-ordförande har träffat SVL och pratat vidare om hur
de samarbetar. De har också diskuterat nollning, synlighet och övrigt. Hanna har även
varit på SRX-möte och SRX-kickoff.
C) Ekonomisk rapport

Information

Det har kommit fram nya grejer på Fortnox där vissa fakturor inte stämmer. Rasmus
ska lösa problemen inom kort.
I övrigt informerar han om att ekonomin är god.
D) Kåren informerar

Information

Nomineringsperioden till ValFM är öppen. Man kan söka till heltidare, styrelse eller
mindre post på deras hemsida.
Två pubar tar plats i Cornelis denna veckan. En med IAESTE på onsdag och en med
Lund Formula Student på fredag.
E) Omvärldsrapport

Information

Theo informerar om att Teknologföreningen har erbjudit styrelsen 2 platser på deras
bal den 21e mars.
Teknologkåren är intresserade av att bli anmodade till Vårbalen.
§12 Uppföljning funktionärsskiphte

Information

Theo förtydligar åter det nya upplägget av funktionärsskiphtet.
Mötet diskuterar temat.
§13 Inköp av nya fatkopplingar

Beslut

Love presenterar motionen.
Han förklarar vidare att de tre kopplingarna behövs för att olika länder använder olika
kopplingar, samt att de vi har är gamla och funkar inte. Inköpet kommer leda till större och
roligare utbud i fatöl.
Mötet diskuterade frågan.
Mötet beslutade att bifalla motionen.
§14 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2020-03-03 12.10 i E:1123.
§15 Beslutsuppföljning

Beslut

Inga beslut följdes upp.
§16 Övrigt
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Sophia fick reda från kåren att deras interationella sångbok ska revideras, och vi kan bidra
med sånger.
Love undersöker hur det går till att kontakta bryggeri för att bli sponsrade med ölglas. Fredrik
uppmuntrar till detta, och förklarar att det bara är att ta kontakt.
Hannes informerar om att han har tackat nej till JS Sveriges erbjudande. Han förklarar även
hur vi gjort med sektionens Adobe-konto.
Frida berättar att pallen vi har på lagret inte är godkänd för arbetssäkerhet och att vi ska
köpa in en ny.
§17 Sammanfattning av mötet

Information

Vi har fått besök av vår Husprefekt och Husprefekt electus.
Entledigat en funktionär och valt in en funktionär.
Åter diskuterat funktionärsskiphtet.
Godkänt en motion för att köpa in nya fatkopplingar.
Tagit upp några mindre övriga punkter.
§18 OFMA

Beslut

Theo Nyman förklarade mötet avslutat kl. 12.55

Theo Nyman
Mötesordförande

Hannes Björk
Mötessekreterare

Hanna Bengtsson
Justerare
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