Protokoll S10/20
2020-03-31

E-sektionen inom TLTH

Protokoll för Styrelsemöte S10/20
Närvarande
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Ordförande
Kontaktor
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Cafémästare
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Entertainer
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Amir Ghanaatifard
Hanna Bengtsson
Sophia Carlsson

BME18
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E18
BME19
E18
E19
BME18
BME17

Närvarande fr.o.m. §9

Närvarande t.o.m. §15

Ständigt adjungerande
Vice ENU-ordförande
Inköps- och lagerchef

Filip Larsson
Jacob Forsell

E17
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
t.o.m. §11
fr.o.m. §10E

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

Sophia Carlsson 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.
Jacob Forsell adjungerades.
Joakim Magnusson Fredlund adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Theo yrkade på att lägga till diskussionspunkten ’Uppdatering Vårbalen’ som §11.
Föredragningslistan godkändes med yrkandet.
§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Protokoll för S07/20 godkändes och lades till handlingarna.
Protokoll för S08/20 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 har planerat upplägg inför det första kvällsmötet angående Vårterminsmötet.
Frida meddelar att cafeét är fortsatt stängt.
Ramus berättar att bokföring har genomförts som vanligt. De hade planerat ett FVU
skiphte som ställdes in.
Hannes och Informationsutskottet har gjort utskick angående COVID-19. Vidare försöker de uppmuntra till fortsatt verksamhet hemifrån, bland annat vill vi fortfarande att
serverbytet ska bli av. Han har instruerat A:s ordförande hur man använder E-vote.
Love meddelar att kapsyltömmarnatten blev tyvärr inställd p.g.a. COVID-19. Detsamma gäller för alla kommande gillen tills läget förändras. Därför har utskottet inte haft
så mycket att göra förutom att tömma en kyl. Funderar på hur de ska kunna ha en
kapsyltömmarnatt framöver.
Sophia och NollU har jobbat på. Extrainsatt phadderansökan är stängd, och valet sker
på torsdag. De har börjat planera för hur de ska hålla vårens event enligt regeringens
nya riktlinjer. Outfits planeras att vara översiktligt klara till helgen. De har skjutit på
filmningen, som kommer att ske om några veckor.
Filip förmedlar att det arbetsmässigt har inte har hänt mycket nytt sedan förra veckan
inom ENU, planeringen inför hösten fortsätter. De hade sin kick-off i fredags och trots
ändrade planer i sista sekunden så blev det ändå mysigt.
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Amir förmedlar att NöjU startade sektionens discord i torsdags. De hade en karaokekväll i fredags, också i discord. Fritidsledarna funderar på hur de ska hålla i Dreamhacke
och spelkvällar online.
Anna berättar att Sexmästeriet har utfört mycket planeringsarbete och handlat inför
sittningen som aldrig blev av. De satsar nu på att försöka umgås under tidigare planerade
event så att de i alla fall utvecklar samarbetet inom utskottet. Anna har precis haft möte
med D- och A-sektionen angående temasläppet.
Hanna har planerat CEQ-lottning och hämtat pappers-CEQ:er. Hon har också satt sig
in i riktlinjerna för distansundervisning och mejlat föreläsare efter klagomål.
C) Ekonomisk rapport

Information

Ekonomin är bra, men det återstår att se hur lösningen för Vårbalen påverkar ekonomin.
D) Kåren informerar

Information

Theo förmedlar information från kåren;
Accessystemet i kårhuset håller på att bytas ut och därför måste alla som har/vill ha
access söka det igen på tlth.se/access.
Nu är de allmänna funktionärsvalen på Kåren öppna om man vill söka till något
av kårens utskott. Exempel på poster är Pubadept, Fotograf och Tackmästerist. Se
tlth.se/lediga.
KFS håller på med en attitydundersökning för att se hur våra studenter skulle vilja att
KFS utvecklas. Ge feedback på forms.gle/FvnmN78KYKS33KFp8.
E) Omvärldsrapport

Information

KTH verkar fortfarande genomföra sin bal i maj, och Hannes undersöker styrelsens
intresse att delta.
§11 Uppdatering Vårbalen

Diskussion

Balkommitén och Theo hade telefonmöte i måndags. Det beslutades att Vårbalen skjuts upp
till november.
Arrangören behåller förskottsbetalningen tills vidare. De hoppas på att kunna genomföra ett
alternativt evenemang under lördagen för att kunna sälja maten som köpten in. Maten ska
i annat fall doneras till sjukvården. Mötet diskuterade denna fråga men väljer att inte ha
ett alternativt evenemang på grund av smittrisker samt att priset för ett sådant evenemang
kommer vara väldigt högt.
Balkommitén undersöker om de kan ha ett annat typ av evenemang, exempelvis med en
hashtag.
Mötet diskuterar hur återbetalning ska ske. Rasmus trycker på att det tillkommer höga
kostnader för en full återbetalning.
Balkommitén slår fast att de som vill ha återbetalning nu, kan få det. I annat fall kommer
betalad plats reserveras till balen i november. Det kommer komma en period då biljetterna
kan betalas tillbaka även i höst. Viktigt att tänka på är att lämna tid till de som sysslar med
ekonomiskt arbete ska få tid att utföra det ekonomiska arbetet.
Anna uttrycker oro att väldigt få nya studenter i höst kommer kunna få biljetter. Jakob
förklarar att det kommer komma ett till biljettsläpp i höst för de platser som är kvar.
Utskick av information sker samma dag som mötet.
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§12 Corona

Diskussion

Theo presenterar en uppdatering från Kåren. Den kan hittas på Teknologkårens hemsida.
Mötet diskuterar genomförande av Vårterminsmötet på distans, och hurvida tolkning av
stadgar och reglemente kan ske.
Punkter som Kåren skickar ut till alla är;
försätt jobba med digitaliserad verksamhet,
för inga fysiska evenemang inomhus,
möten kan fortfarande ta plats då de har under 50 deltagare.
Amir vill tydliggöra frivillighet på alla möten och evenemang.
Anna påpekar att det förekommer viss stigmatisering i sektionen som beror på personligt
hantering av viruset, och att i ett utskick styrelsen bör nämna det för att förebygga sådana
tendenser. Sophia trycker på att det är tillåtet att ta olika beslut. Theo framför att olika
synpunkter i frågan kan bero på olika omständigheter och umgängen.
Styrelsen lyssnar på kritiken som vi tar emot, och tar det till sig.
Vissa mindre samlingar inom utskotten såsom middagar och möten kan fortfarande hållas.
Joakim vill uppmuntra träffar inom utskottet då det finns många som inte har umgänge
utanför sektionen. Theo föreslår att föra mindre och privata evenemang, han pekar på att
det är viktigt med umgänge.
§13 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2020-04-07 12.10 i FikaFika.
§14 Beslutsuppföljning

Beslut

Theo yrkade på att lägga ’Projektfunktionär: Balkommité’ på beslutsuppföljningen S25/20.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Theo yrkade på att lägga ’Pengar till vårbalen’ på beslutsuppföljningen S25/20.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
§15 Övrigt

Diskussion

Hannes framför att Matilda vill uppmuntra till Instagram-stories, även under denna perioden.
Theo förklarar hur VTM-filmen har gått ut till de i E-sektionen som går 1:a och 2:a året.
Anna förklarar att köksmästare och preferensmästare handlade på Snabbgross i torsdags.
Under denna tid blev det inbrott i Kårens bil Rulle. Den är redan lagad och brottet har
polisanmälts.
Amir uttrycker oro över en sektionsmedlem som inte svarar på något kommunikationsmedel.
Filip framför att fullmäktiga utlyser fyllnadsval av fullmäktiga. Han ber sektionen att söka
fullmäktigledamot.
Sophia diskuterar flera frågor;
Hur styrelsen ska presenteras i Nolleguiden.
Bilder skall tas på likabehandling, styrelsen och Sexmästeriet ska ta bilder på klädkoder.
Hon återkopplar hur arbetet med Nolleappen fortgår.
Megakulfestivalen ska återkomma, hon undersöker vilket utskott huvudansvaret ska ligga på.
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Hon undrar om det ska planeras ett ’likabehandlingsevenemang’, exempelvis en tårtbakartävling.
Frida undrar om de dioder som har skrivit upp sig ska väljas in. Mötet är negativt inställt
till detta.
Rasmus undersöker hur sektionen ska utföra återbetalningen för den inställda sittningen. Det
bästa sättet verkar vara att utföra en betalning till ISettle då avgiften är mindre än 100kr.
Theo vill veta hur styrelsen vill förbruka styrelsebudgeten.
Mötet diskuterar hur budgeten för Vårterminsmötet övergår till höstterminens möten. Sektionen har dock även mycket lägre intäkter.
Filip utvecklar att ENU beror mycket på andra företag. Då det går sämre för företag under
denna perioden begränsar det ENUs möjligheter. Situationen kommer även drabba arkad.
Sophia undersöker vem som kan använda panten.
§16 Sammanfattning av mötet

Information

Mötet har diskuterat;
utvecklingar och förändringar beroende på COVID-19,
speciellt relaterat till Vårbalen,
mindre övriga punkter.
§17 OFMA

Beslut

Theo Nyman förklarade mötet avslutat kl. 13.12.

Theo Nyman
Mötesordförande

Hannes Björk
Mötessekreterare

Sophia Carlsson
Justerare
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