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Fredrik Berg
Sophia Carlsson
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E17
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Frånvarande under §12 - §14

Ständigt adjungerande
Kårrepresentant
Kårrepresentant
Vice Kontaktor

Hanna Jonson
Ivar Vänglund
Matilda Horn

Närvarande t.o.m. §11
BME18

Adjungerande
Husstyrelserepresentant

Joakim Magnusson Fredlund

BME19

Närvarande fr.o.m. §12

Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ordförande Theo Nyman förklarade mötet öppnat kl 12.12.
§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

Amir Ghanaatifard valdes till justerare.
§5 Godkännande av tid och sätt

Beslut

Tid och sätt godkändes.
§6 Adjungeringar

Beslut

Joakim Magnusson Fredlund adjungerades.
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§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Föredragningslistan godkändes.
§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Protokoll för S07/20 godkändes och lades till handlingarna.
§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Inga fyllnadsval.
§10 Rapporter
A) Hur mår alla?

Information

Punkten protokollfördes ej.
B) Utskottsrapporter

Information

Theo meddelar att sektionen har haft Funktionärsskiphte. Han har även haft forsatt
mejlkontakter samt undersökt verksamhetsplanen.
Frida och Cafémästeriet har stängt ner LED för läsperioden och förbereder inför nästa
öppning. Idag hade utskottet gemensam frukost med överbliven mat som inte skulle få
säljas senare. Hon ser till att brygga kaffe under veckan till funktionärer. I övrigt jobbar
de vidare med sina ekonomirapporter och beställningar.
Rasmus meddelar att ekonomiskt arbete har fortsatt som vanligt. Han har inget nytt
att rapportera.
Informationsutskottet har forsatt enligt rutin. En fotograf jobbade på Skiphtet och
håller på att redigera. Svar på anmodningar till Vårbalen har kommit in. Utskottet har
diskuterat representation med NollU samt användning av sektionens Instagram.
Love och Källarmästeriet har tömt sin kyl, de tänkte dela ut sina utskottströjor under
lunchen idag.
Sophia och Nolleutskottet börjat välja phaddrar. De får sina mantlar på torsdag. Utskottet har fått fler samarbeten till Influencer-nollningen. Igår på ØPK fastställde Phøben
några sektionsöverskridande event.
Fredrik meddelar att det inte uppkommit mycket nytt inom utskottsarbetet i ENU,
folk jobbar på som vanligt. Han själv har tagit tag i all marknadsföring utskottet ska
arrangera för företag och hoppas bli klar med det under veckan. Fredrik ska skriva till
utskottet att de kan komma och hämta sina utskottströjor idag.
Amir och Nöjesutskottet firade bananens dag i onsdags då de delade ut bananer till folk
i Edekvata och LED. Målet var att försöka synas lite mer som NöjU och prata med folk
om själva utskottet. De hade märkeskväll i onsdags där det blev ett ganska stort gäng
som träffades i Edekvata och snyggade till sina ouvvar. I torsdags hade Amir ett långt
kvällsmöte med UtEDischoansvarig och D-sektionen om UtEDischot. Vice Entertainers,
Daniel och Cicci, hade första mötet med resten av tandemgeneralerna igår.
Sexmästeriet höll i Funktionärsskiphtet i fredags och det verkar ha gått väldigt bra.
Dessutom har de haft Kavajnatten. Anna och Tove har fastsatt en budget och skrivit en
anmälan inför vår första sektionssittning som kommer efter tentaperioden. De har även
haft ett krismöte med Balkommittén angående att för många ville komma på brunchen.
Hanna Bengtsson och Studierådet har planerat och haft CEQ-möten. De har haft lite
problem med redovisningen för Medicin och Teknik i Endimensionell Analys delprov
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A3, så årskursrepresentanterna har mejlat och försökt göra att det fungerar bättre till
nästa gång.
C) Ekonomisk rapport

Information

Ekonomin är god.
D) Kåren informerar

Information

Nu är det sista veckan att söka till ValFM. Det finns fortfarande poster kvar att söka.
Kåren håller i tentafrukost denna veckan.
De har även en lunchföreläsning på fredag med poliser i kåraulan. Temat är att vara
den som bryter normen.
Utbildningsutskottet ska hålla i en workshop angående åsiktbildning. En anmälan är
öppen på Facebook där eventet heter ’Opinion workshop’. Man kan skicka in en åsikt
eller komma dit och uttrycka den.

Arbetet med Kårens verksamhetsplan är öppen. Man kan skicka in sina förslag www.TLTH.se/verksamhetspl
E) Omvärldsrapport

Information

Hannes presenterar de externa anmodningarna som har valt att besöka oss till Vårbalen.
Den 2a maj tar A-sektionens jubileumsbal plats i AF-borgen och de bjuder in 3 styrelsemedlemmar. Theo ska undersöka intresse.
§11 Verksamhetsplan

Diskussion

Theo påminner att verksamhetsplanen finns att hitta på hemsidan och att styrelsen bör
kolla på den inom utskotten för kontinuerligt arbete. Theo presenterar verksamhetsplanen
och diskuterar hurvida vi uppfyller dessa mål.
En punkt som styrelsen kan förbättra är att informera bättre om att man kan delta i styrelsemöten och var man hittar protokoll. I relation till detta föreslår Love att man bjuder in
till ett styrelsemöte i E:C. Amir trycker på att han vill sektionsmedlemmarnas åsikter på vår
verksamhetsplan.
Theo pekar på att framåtsträvande arbete är något vi utför i vardera utskott och det genomsyrar vår verksamhet, men då vi är en högst operativ styrelse blir det svårare att agera
framåtsträvande på längre sikt och i större vidd. I allmänhet försöker vi ändå förändra vad
vi kan till det bättre.
I verksamhetsplanen ska sektionen även bibehålla en ansvarsfull ekonomi. Rasmus berättar
om svårigheter med Fortnox, som förhoppningsvis kommer lösa sig efter tentaperioden. Love
pekar även på vikten av internbudgetering.
Att integrera internationella studenter i sektionens verksamhet har varit svårt, och LED-café
har stått för det mesta internationella engagemanget. Theo föreslår att styrelsen har ett
längre möte om just detta vid ett annat tillfälle.
Utvärdering ska ske kontinuerligt, både från styrelsens sida för funktionärsposter men även
ska sektionens medlemmar utvärdera hur styrelsen kan arbeta mer mot deras intressen.
Verksamhetsplanen uttrycker även hur styrelsen bör jobba för att integrera andra sektioner
i våra evenemang. Love och Amir pekar på att gillen respektive spelkvällar får besök av studenter från andra sektioner. Mötet föreslår at vi publicerar sektionsöverskridande evenemang
i Kårnytt.
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Theo manar styrelsen att fortsätta arbeta med verksamhetsplanen inom utskotten.
§12 Hantering av Instagram

Diskussion

Matilda undersöker hur styrelsen vill utföra publicering av Instagram-inlägg och -stories.
Hennes mål är att ha ett estetiskt sammanhängande flöde med bättre bilder, men en mer
uppdaterad Instagram-story som visar det dagliga arbetet. Hon förklarar vidare att det hade
inneburit att alla bilder som ska läggas upp i flödet först skickas till henne.
Mötet håller med Matilda, och tycker att det låter som en bra idé.
Matilda lägger till att Instagram-takeovers, alltså att ett utskott håller i Instagramkontot
veckovis, hade varit roligt.
§13 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2020-03-24 12.10 i E:1123.
§14 Beslutsuppföljning

Beslut

Love yrkade på att stryka ’Inköp av fatkopplingar’ från beslutsuppföljningen.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
§15 Övrigt

Diskussion

Hannes frågar om han kan sätta upp Kårens protokoll på uppslaget i Edekvata för att öka
uppfattningen om Kårens aktiviteter. Sophia påminner att den är till för SRE-protokoll enligt
reglementet.
Rasmus påminner om städveckorna.
§16 OFMA

Beslut

Theo Nyman förklarade mötet avslutat kl. 12.51.

Theo Nyman
Mötesordförande

Hannes Björk
Mötessekreterare

Amir Ghanaatifard
Justerare
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