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Kontaktor
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Cafémästare
Sexmästare
Krögare
Entertainer
SRE-ordförande
ENU-ordförande
Øverphøs

Theo Nyman
Hannes Björk
Rasmus Sobel
Frida Pilcher
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Love Sjelvgren
Amir Ghanaatifard
Hanna Bengtsson
Fredrik Berg
Sophia Carlsson
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E17
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Närvarande fr.o.m. §10B

Ständigt adjungerande
Kårrepresentant
Kårrepresentant

Hanna Jonson
Ivar Vänglund

Adjungerande
Husstyrelserepresentant

Joakim Magnusson Fredlund

BME19

Närvarande fr.o.m. §10A

Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ordförande Theo Nyman förklarade mötet öppnat kl 12.14
§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

Anna Hollsten valdes till justerare.
§5 Godkännande av tid och sätt

Beslut

Tid och sätt godkändes.
§6 Adjungeringar

Beslut

Joakim Magnusson Fredlund adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Föredragningslistan godkändes.
Signaturer:

MO:

MS:

J:

Sida 1 av 4

Protokoll S07/20
2020-03-03

E-sektionen inom TLTH

§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Protokoll för S06/20 godkändes och lades till handlingarna.
§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Jens Elfström valdes som Diod.
Robin Bengtsson valdes som Diod.
Matilda Horn valdes som Diod.
Martin Arvidsson valdes som Diod.
§10 Rapporter
A) Hur mår alla?

Information

Punkten protokollfördes ej.
B) Utskottsrapporter

Information

Theo har haft utvärderingsmöten med styrelsen. Vidare ska han köpa in styrelsens
utstyrel till Skiphtet på dagen för mötet. Han har även bedrivit mailkontakt och börjat
kolla lite mer på vår verksamhetsplan.
Frida och Cafémästeriet hade möte med Cafékollegiet igår och där fortsatte förberedelserna inför caféfesten. Datumet är nu fastsatt och tar plats den 1:a april. I söndags
bakades morotskaka. Inköps- och lagercheferna har arrangerat en läskbeställning som
kommer imorgon. De har fortsatt arbete med att översätta arbetsinstruktioner till engelska. Utskottet har haft ett möte med NollU och planerat inför hösten.
Rasmus meddelar att det ekonomiska arbetet har fortsatt som vanligt. Det är fortfarande
en del fakturor och kvitton som inte lagts in i Fortnox. Förvaltiningschef emeritus ska
göra bokslut för 2019 nu i början av mars.
Hannes har gått på Informationskollegiemöte, vilket var givande. Kontaktor och Vice
Kontaktor har haft möte om representation under nollningen, detta ska tas upp det med
NollU på onsdag. Macapärer och Kodhackare höll i respektive deltog i kodhackarkvällen i måndags. Picassos jobbar på hårt som vanligt. Utskottet har skickat ut externa
anmodningar inför Vårbalen.
Love och Källarmästeriet hade gille i fredags och det gick bra. Electric Banana Band
spelade och det tog gillet till en ny nivå. Krögartrion har rensat silverkylen så att den
ska vara tillgänglig för Sexmästeriet. Arbetet saktar ner inför tentamensperioden.
Sophia och Nolleutskottet har haft kick-off med Phørstärkare på ett Escape Room.
Phørstärkarna har sitt första riktiga möte med Øvergudsphaddrarna under lunchen.
Förra veckan genomfördes alla phadderintervjuer, och valet är påbörjat. Designansvariga
Cophøs hade möte igår så att inte sektionerna krockar estetiskt, och nästan alla deras
baskläder är klara. Mantlarna ska testas för första gången på torsdag.
Fredrik och Näringslivsutskottet rullar på som vanligt. Han har haft kollegiemöte som
var fett bra. Utskottet ska ha möte ikväll för att börja jobba med projekt som de vill
genomföra under verksamhetsåret.
Amir hade möte med fritidsledarna i torsdags om fortsatt utveckling. Han var på Bcertifiering i söndags. Imorgon ska NöjU hålla i märkeskväll. Amir är i kontakt med
bollhuset angående bowlingtuneringen.
Anna och Sexmästeriet har planerat mestadels inför skiphtet denna vecka, och köket
handlade allting till detta igår. De har haft ett möte för hela utskottet där de hann med
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mycket både planering inför närkommande event och även inför läsperiod fyra. Igår hade
de möte med NollU så nu börjar även planeringen inför nollningen.
Hanna Bengtsson och Studierådet har haft kick-off. De har även haft brainstorming
med alla ledamöterna och kommit på lite bra idéer att jobba vidare med. Ledamöterna
håller på att ta bilder till posters under lunchen. Likabehandlingsombuden har startat
ett projekt med D-sektionen.
C) Ekonomisk rapport

Information

Några fakturor har förfallit, i övrigt går ekonomin bra.
D) Kåren informerar

Information

Kåren håller i tentafrukost nästa vecka. Det tar plats i Cornelis måndag till fredag,
tidigt på morgonen.
De delar med sig av en poster med uppdaterade kontaktuppgifter till Kåren.
Man kan söka studentrepresentant på Lunds Universitets Studentkårer. Det finns massor
med spännande poster. Vill man veta mer finns det deras LUS:s Facebook-sida.
ValFM har fortfarande nomineringsperiod. Sök till flera olika poster. Se TLTH.se/lediga
för mer information.
E) Omvärldsrapport

Information

Hannes har skickat ut anmodningar till externa kontakter inför Vårbalen.
Theo undersöker om styrelsen fortfarande är intresserade av att åka till Aalto.
§11 Sektionsgrodan

Information

Joakim informerar om att LCE har en utmärkelse för studentsektioner som arbetar mot
specifika klimatmål. Han anser att det är bra att visa upp att sektionen arbetar miljövänligt.
Han anser att det inte bidrar med speciellt mycket extra jobb.
Theo beskriver kraven för sektionsgrodan djupare; sektionen behöver 40 poäng som man
samlar ihop genom vissa klimatmål. Sedan måste man öka mängden poäng varje år.
Love beskriver att det tidigare skrevs en motion där en post tillades i detta syfte. Posten
hade haft väldigt mycket att göra första året och sedan väldigt lite att göra efter det, och
motionen blev därför avslagen.
Theo läser upp den tidigare motionen från Höstterminsmötet 2018.
Frida påminner om att Cafémästeriet försöker jobba på detta och att övriga lagar som påverkar det arbetet kommer i kraft 2021.
Sobel föreslår att vi implementerar en policy internt.
Mötet diskuterade frågan.
§12 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2020-03-10 12.10 i E:1123.
§13 Beslutsuppföljning

Beslut

Inga beslut följdes upp.
§14 Övrigt
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Sophia framför att Phørstärkarna vill ha ett eget Instagram-konto under nollning såsom
Pepparna på D-sektionen. Theo föreslår att de brukar vårt ordinarie Instagram-konto då det
är roligt om de syns som integrerade i sektionen, och att de brukar Instagram stories. Hannes
ska återkomma med åsikter från InfU.
Hanna ber om en internationell Facebook-grupp då många inte vill vara med i E-sek events.
Hannes tycker det låter som en bra idé.
Anna ber mötet beskriv vem specifikt de man behöver ha möte med då man ber om möte
med Sexmästeriet.
Rasmus påminnde mötet om hur man bokför på rätt sätt.
§15 Sammanfattning av mötet

Information

Mötet har valt in fyra Dioder.
Styrelsen har lämnat utskottsrapporter.
Teknologkåren delgav nyttig information.
Mötet diskuterade sektionsgrodan.
Övriga punkter diskuterades.
§16 OFMA

Beslut

Theo Nyman förklarade mötet avslutat kl. 12.46.

Theo Nyman
Mötesordförande

Hannes Björk
Mötessekreterare

Anna Hollsten
Justerare
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