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2020-03-24

E-sektionen inom TLTH

Protokoll för Styrelsemöte S09/20
Närvarande
Styrelsen
Ordförande
Kontaktor
Förvaltningschef
Cafémästare
Sexmästare
Krögare
SRE-ordförande
ENU-ordförande
Øverphøs

Theo Nyman
Hannes Björk
Rasmus Sobel
Frida Pilcher
Anna Hollsten
Love Sjelvgren
Hanna Bengtsson
Fredrik Berg
Sophia Carlsson

BME18
E17
BME16
E18
BME19
E18
BME18
E17
BME17

Närvarande fr.o.m. §7

Frånvarande under §15 - §16

Ständigt adjungerande
Kårrepresentant
Kårrepresentant
Vice Entertainer

Hanna Jonson
Ivar Vänglund
Daniel Björklund

Närvarande t.o.m. §13
E19

Adjungerande
Projektfunktionär
Projektfunktionär
Projektfunktionär
Projektfunktionär
Husstyrelserepresentant

Mattias Lundström
Emil Bergström
Jakob Petterson
Adam Belfrage
Joakim Magnusson Fredlund

E17
E17
E17
BME17
BME19

Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande

t.o.m. §11
t.o.m. §11
t.o.m. §11
under §10A - §11
fr.o.m. §10B

Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ordförande Theo Nyman förklarade mötet öppnat kl 12.13.
§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

Fredrik Berg valdes till justerare.
§5 Godkännande av tid och sätt

Beslut

Tid och sätt godkändes.
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§6 Adjungeringar

Beslut

Jakob Petterson adjungerades.
Emil Berström adjungerades.
Mattias Lundström adjungerades.
Adam Belfrage adjungerades.
Joakim Magnusson Fredlund adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Theo yrkade på att lägga till diskussionspunkten ’Vårbalen och COVID-19’ som §11.
Theo yrkade på att lägga till diskussionspunkten ’Styrelsens hantering av COVID-19’ som
§13.
Föredragningslistan godkändes med samtliga yrkande.
§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Inga nya protokoll 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 har börjat skriva på ett informationsutskick angående sektionens hantering av
COVID-19. Han har även funderat mer över utförande av Vårterminsmötet.
Frida meddelar att LED-Café har varit stängt under tentaperioden, och håller stängt
även efteråt på grund av COVID-19. Då verksamheten bygger på ideéllt arbete är det
svårt att hålla öppet när funktionärer och kunder inte är i skolan. En internbudget har
gjorts för att se ungefär hur utskottet ligger till ekonomiskt. De har jobbat vidare med
att översätta arbetsbeskrivningarna till engelska. Det har beslutats inom Cafékollegiet
att caféfesten, som skulle ta plats den 1/4, är inställd. Troligtvis skjuts den fram till i
höst.
Rasmus och Förvaltningsutskottet har jobbat ikapp med bokföringen, så alla kvitton
från LP3 är bokförda i Fortnox. Han har kollat igenom alla kvitton som saknas och
skrivit till alla som inte har lämnat in kvitton. Vidare har Rasmus kontrollerat internbudgetar för över de som utskott som han hittat. Det skedde en stöld av sektionskort
förra veckan, så han har kommunicerat med bank och polis.
Hannes meddelar att Informationsutskottet har haft begränsad verksamhet under tentaperioden. Under rådande omständigheter sker nu inga fysiska kodhackarmöten men
kodhackare uppmanas att jobba på distans. Picassos designade snygga posters till ETgillet. Utskottet hjälpte ENU med sponsrade inlägg.
Love förmedlar att Källarmästeriet hade gille i fredags. Det kom lite folk men mer än
förväntat. Han är exalterad inför kapsyltömmarnatten på fredag och försöker tänka på
sätt att förhindra spridning av COVID-19.
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Sophia och Nolleutskottet har arbetat mycket i veckan. De har jobbat med Nollningskläderna och har äntligen blivit klara med de nationella phaddergrupperna samt och
skickat ut besked till alla. De har gjort phaddergrupper med 8 personer i år, men har
ändå väldigt många som inte har blivit valda, vilket är supertråkigt. Utskottet har skickat ut till alla som inte blivit valda att de fortfarande kan söka internationella och
uppdragsphaddrar. Ansökan är öppen till söndag kväll och de ska försöka få ihop de
grupperna så fort som möjligt efter det. NollU har även börjat prata om hur de ska göra
med COVID-19, ifall det håller i sig till hösten.
Fredrik förmedlar att få företag vill kommunicera under dessa tider så Näringslivsutskottet väntar tills i slutet av April med att kontakta företag igen. Istället har de börjat
planera inför hösten. Utskottet har hanterat marknadsföring till två företag.
Amir har letat kvitton, men Nöjesutskottet har i övrigt inte haft mycket verksamhet
under tentaperioden. De har haft intressekoll för utflykt till stuga, samt bokade datum
för detta.
Anna och Sexmästeriet har inte gjort så mycket under tentaperioden förutom att de hade
mästarskiphte i lördags. De säljer biljetter nere i Edekvata till sittningen på lördag och
hela veckan kommer fortsätta med mycket arbete inför den. Anna och Tove har även
nästan planerat klart inför LP4 och börjat med planeringen inför nollningen.
Hanna Bengtsson och Studierådet har skapat Facebook-gruppen för internationella studenter. Her Tech Future (HTF) har haft kick-off, trots att det har blivit inställt. Utskottet har också bokat och haft CEQ-möten.
C) Ekonomisk rapport

Information

Ekonomin går bra, men med den rådande situationen ser det sämre ut framöver.
D) Kåren informerar

Information

Kåren ger infomation angående COVID-19:
All utbildning sker nu på distans. Trots detta kan studiemiljöerna brukas för studier,
så om de påverkas för mycket kan man kontakta studiesocialt ansvarig eller ordförande
på kåren. Inget beslut om att lokalerna inte kan brukas har tagits.
Evenemang i sin helhet måste inte ställat in, men bör utvärderas. Framför allt bör man
kolla på alla evenemang med eftersläpp eller dans.
De påminner om att ställa in evenemang i kårens lokaler i tid.
Kåren vill lyfta positiva sociala evenemang under dessa tider, och ber sektionen att
skicka dessa till informationsansvarig på kåren så att de kan lyftas.
Nomineringsperioden är stängd, men de saknar fortfarande en kandidat till näringlivsansvarig.
E) Omvärldsrapport

Information

Hannes förklarar att vissa externa anmodningar har valt att ställa in på grund av den
rådande situationen.
Styrelsen har givits två anmodningar till Konglig Elektrosektion och Sektionen för Medicinsk Tekniks vårbal den 2a maj.
§11 Vårbalen och COVID-19

Diskussion

Balkommiten undersöker hurvida de ska skjuta upp, ställa in, eller genomföra Vårbalen som
planerat och ber om styrelsens synpunkt på detta.
Antal deltagare på balen uppkommer till 180st.
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Avgiften för catering och lokal måste betalas.
Mötet diskuterar hurvida denna avgift återbetalas om regeringen skulle förbjuda sammnkomsten, och mötet är övertygade att så är fallet.
Då något skulle uppkomma så att evenemanget inte kan genomföras skall alla deltagare få
pengarna tillbaka och detta ska belasta olycksfonden.
Anna undrar situationen som uppkommer då evenemanget blir reglerat till visst antal människor men arrangören anser att det fortfarande kan genomföras. Mötet diskuterar frågan.
Sophia trycker på att man ska vara tydlig att alla deltagare kan få biljetter återbetalda
så någon inte på något sätt känner sig tvingad att delta, detta kommer förhoppningsvis
förhindra att studenter med symptom kommer dit.
Nuvarande rekommendation är att inte ha dans, därav blir det troligtvis inget eftersläpp efter
balen.
Daniel uttrycket att genomföra balen är en dålig idé. Rådande situation tyder på att den bör
ställas in.
Jakob framför att vi lyssnar på auktoriteter i frågan.
Anna tror att regeringen kommer sänka gränsen. Med detta som grund bör vi vänta med
beslutet.
Adam poängterar att det absolut en risk. Men åtgärderna vi behöver ta är att bidra med
mer info, och trycka på att inte komma om man är sjuk.
Jakob ska höra om man kan skjuta upp balen fast man betalar den nu.
Theo trycker på att om det kommer nya regler så skjuter vi up det, tills vidare tycker han att
åtgärder ska tas för att begränsa spridning. Det är viktigt för gemene man att göra något i
vardagen för att ha något att se fram emot. Arrangörerna ska också ta ansvar i denna fråga.
Emil påpekar att de gör det.
Jakob undersöker hur vi lägger pengar på de som avbokar av någon anledning. Theo föreslår
att vi lägger det på olycksfonden.
Hannes rekommenderar en länk till Folkhälsomyndigheten för arrangörer.
Jakob summerar huvudåtgärderna i nuläget; begränsa eftersläpp, ge återbetalning till deltagare som inte vill delta, fråga arrangörerna om möjligt uppskjutande.
§12 VTM

Diskussion

Styrelsen bokar in kvällsmöten för förberedande av Vårterminsmötet.
§13 Styrelsens hantering av COVID-19

Diskussion

Theo berättar att han jobbar på informationsblad angående hanteringen av COVID-19, han
vill poängtera att var medlem kan hjälpa till att begränsa spridning.
Anna säger att vi i Styrelsen utvärderar varje event enligt givna riktlinjer.
Sophia utvärderar kontinuerligt varje event inför nollningen, och upprättar aktivt en krisplan
inför hösten.
Theo påpekar att vi utvärderar samtliga event utifrån möjliga risker, även under nollningen.
Han läser upp ett mail styrelsen mottog från en sektionsmedlem som är kritisk till styrelsens
ställningstagande. Han fortsätter med att att motivera varför styrelsen inte på eget bevåg
ställer in alla evenemang, utan lyssnar på auktoriteter i frågan.
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Sophia tycker att det är viktigt att styrelsen tydliggör att vi diskuterar frågan, och inte
försöker ignorera problemet. Hon poängterar även att social verksamhet är viktigt för medlemmarnas välmående.
Frida lyfter att caféet ät stängt som åtgärd inför denna kris.
Daniel påpekar att alla hans planerade evenemang är inställda, men trycker på att han vill
öka mängden digitala evenemang för att ytterligare minska smittospridningen.
Theo ser inte tillräckligt stor risk på gillen för att ställa in. Han baserar det på exempelvis
färre deltagare, lägre maxgräns och ingen dans. Han anser att träffas ansikte mot ansikte är
viktigt, trots att digital kommunikation såsom den genom Discord är ett bra tillägg.
Anna tar upp att spelkvällar är bra tillfälle att träffas, att de är gratis, och att det inte
förekommer någon alkohol.
Sophia påpekar att om ansvariga människor för evenemang inte längre vill hålla i nämnda
evenemang är det viktigt att de uttrycker detta för styrelsen.
Hanna Bengtsson trycker på att styrelsen länkar till Folkhälsomyndighetens hemsida, det är
de rekommendationer som vi följer.
Anna undersöker huruvida vi skulle kunna hålla i evenemang under sommaren om de skulle
bli inställda under våren. Mötet påminner om att det är svårt för att många åker från Lund,
men föreslår vecka -1 inför höstterminen.
§14 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2020-03-31 12.10 i FikaFika.
§15 Beslutsuppföljning

Beslut

Inga beslut följdes upp.
§16 Övrigt

Diskussion

Joakim undersöker om styrelsen har något att ta upp på nästa husstyrelsemöte.
Anna undersöker om huset har intresse av att sätta stopp för events. Theo tror inte vi
kommer ha problem, sålänge vi följer myndigheter och anpassar oss. Love har pratat med
husintendenten om gillena, och det var okej.
Daniel undersöker huruvida man kan upprätta en Discord server. Hannes tycker det låter
som en bra idé.
Anna frågar om det finns en tillgång av handsprit i sektionen. Frida förklarar att vi har 10-15
liter handsprit i LED. Joakim frågar om tvål. Frida säger att vi har mycket.
Theo har mailat och bett ansvarig på LU att öka städfrekvensen av toaletterna i Edekvata
då medlemmar fortfarande nyttjar lokalerna under distansutbildning.
§17 Sammanfattning av mötet

Information

Diskuterat sektionens hantering av COVID-19.
Undersökt nuvarande läget för balen.
Bestämt datum för möten inför VTM.
§18 OFMA

Beslut

Theo Nyman förklarade mötet avslutat kl. 13.26.
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