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E-sektionen inom TLTH

Protokoll för Styrelsemöte S11/20
Närvarande
Styrelsen
Ordförande
Kontaktor
Förvaltningschef
Cafémästare
Sexmästare
Krögare
Entertainer
SRE-ordförande
ENU-ordförande
Øverphøs

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

BME18
E17
BME16
E18
BME19
E18
E19
BME18
E17
BME17

Ständigt adjungerande
Kårrepresentant
Kårrepresentant
Vice ENU-ordförande
Cophøs
Valberedningens Ordförande

Hanna Jonson
Ivar Vänglund
Filip Larsson
Morgan Bryer
Davida Åström

E17
E18
BME17

Närvarande t.o.m. §14

Adjungerande
Husstyrelserepresentant

Joakim Magnusson Fredlund

BME19

Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ordförande Theo Nyman förklarade mötet öppnat kl 12.11.
§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.
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§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Föredragningslistan godkändes.
§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 spelade in vårtal till sektionen som publicerades online. Han hjälpte även sektionen
att skriva motioner i torsdags tillsammans med Henrik i Discord.
Frida och Cafémästeriet har haft möte på Zoom där de bland annat diskuterade vad de
ska göra med all mat och läsk i lager som går ut datum innan eventuell uppstart i höst.
Planering av inköp av ny pall och nytt skåp i LED har påbörjats. Igår hade de myskväll
med utskottet.
Rasmus meddelar att bokföring har genomförts som vanligt
Hannes framför att serverbytet börjer bli verklighet. Relaterade delar av utskottet har
diskuterat Nolleguiden med NollU. De har tillsammans börjat kolla på om man kan
göra en app till NollU. Han har börjar jobba med VTM.
Love och Källarmästeriet har inte gjort något.
Sophia och NollU har valt in alla phaddrar, där alla platser är fyllda. Utöver det har de
framför allt haft möten och jobbat på utstyrlsar inför temasläppsfilmen. De har också
även haft möte med InfU och ska börja delge material för att picasso och redaktionen
ska kunna börja jobba med nollEguiden, detta för att det inte blir så stressigt för dem
längre fram.
Fredrik meddelar att det i den rådande situationen är svårt att diskutera med företag
om samarbeten, därav har Näringslivsutskottet valt att vänta med att kontakta företag
tills efter omtentaperioden i hopp om att situationen ska ha blivit lite klarare. De
har dock gjort grejer denna veckan, NollU har arrangerat spons inför nollningen, samt
bokat in en lunchföreläsning, så Fredrik håller därför på att skriva ihop avtal till dessa
två företag. Han har även bokat in ett Zoom-möte med F-sektionens och D-sektionens
näringslivsansvariga senare i veckan för att diskutera samarbeten mellan sektionerna.
Amir förklarar att inte mycket har hänt. Fritidsledarna försöker ordna DreamhackE,
som ska äga rum samma datum som innan, vilket är om två veckor.
Veckan har varit ganska lugn för Anna och Sexmästeriet. Igår hade de sitt första Zoommöte med alla mästare och började planera en eventuell distanssittning. Idag gick de
även ut med en intresseanmälan till hela sektionen för att undersöka om medlemmarna är intresserade av att gå på en distanssittning. Mästarna har börjat planera inför
nollningen. De har även satt datum för fotografering till NollEguiden.
Hanna Bengtsson och Studierådet har haft utskottsmöte på Zoom. Kurserna överlag
verkar har fungera bra, med några undantag. De har även annonserat CEQ-utlottning.
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C) Ekonomisk rapport

Information

Rasmus förmedlar att ekonomin ser bra ut.
D) Kåren informerar

Information

Kårens vanliga funktionärsval är fortfarande öppet. Man kan exempelvis söka till koordinator för ARKAD. Kåren saknar fortfarande en pedell. Fyllnadsval till fullmäktiga är
även öppen.
Kåren har publicerat en enkät om distansundervisningen, och vill att man ska fylla i
denna.
De har även publicerat en enkät om förslag på aktiviteter som kåren ska anordna under
de rådande omständigheterna.
E) Omvärldsrapport

Information

Hannes ger vidare information om KTH:s bal.
§11 Valberedningen

Information

Davida har nu publicerat nomineringarna inför valet på Vårterminsmötet. Valberedningen
har valberett två poster.
För valet av inspektor har de tagit åsikter från sektionen, tillfrågade sex lärare, samt intervjuat fyra.
Andra kan motkandidera som inspektor på mötet också.
Under vårterminsmötet bör endast styrelsen från nuvarande år, föregående år, nuvarande
styrelsen samt den rekommenderade inspektorn delta fysiskt.
§12 COVID-19

Diskussion

Theo uppdaterar angående COVID-19; Föreningar bör ha digitala möten, istället för fysiska.
Därmed ska samtliga styrelse- och sektionsmöten hållas digitalt tills vidare.
Han påpekar att det har uppkommit en paus i verksamheten, inte mycket förändring sedan
senast.
Henrik anser att för utskott som har väldigt lite att göra kan det vara bra att hjälpa andra
utskott. Detta för att ge funktionärer sysselsättning.
Theo uppmanar till utvärdering inom sina utskott. Undersök om det finns något annat ni
kan göra, eller planera inför hösten.
Davida föreslår distansmusikquizz som aktivitet.
§13 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2020-04-28 12.10 på Zoom.
§14 Beslutsuppföljning

Beslut

Inga beslut följdes upp.
§15 Övrigt

Diskussion

Henrik påpekar att det är få som söker från E-sektionen till Kåren. Han vill ge ut mer info
till sektionen. Hannes frågar om hur man ska göra det konkret.
Mötet diskuterar frågan.
Anna föreslår att gå ut till föreläsningar. Hon utvecklar med att se någon fysiskt gör folk
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mycket mer engagerade.
Hanna Jonson ber Informationsansvarig på kåren att skapa utskick som styrelsen kan skicka
ut till sektionen.
Filip vill att phaddrarna ska säga till nollorna att de kan söka till Kåren. Sophia påpekar att
det är inkluderat under NollEkampen att hälsa på pedellerna.
Ivar förtydligar att de ska upprätta mer marknadsföring.
Sophia påminner om att skriva texter till NollEguiden. Styrelsen diskuterar sammansättning
av NollEguiden. Styrelsen bestämmer att skriva utskottet och inte styrelseposten i NollEguiden.
§16 Sammanfattning av mötet

Information

Theo sammanfattar;
mötet har diskuterat valberedningens process och vilka de har valt att nominera,
diskuterat handlingarna inför VTM,
informerat kort om COVID-19,
diskuterat marknadsföring av poster på kåren, samt
diskuterat nolleguiden.
§17 OFMA

Beslut

Theo Nyman förklarade mötet avslutat kl. 12.47.

Theo Nyman
Mötesordförande

Hannes Björk
Mötessekreterare

Anna Hollsten
Justerare
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