Protokoll S13/20
2020-05-05

E-sektionen inom TLTH

Protokoll för Styrelsemöte S13/20
Närvarande
Styrelsen
Ordförande
Kontaktor
Förvaltningschef
Cafémästare
Sexmästare
Krögare
Entertainer
SRE-ordförande
ENU-ordförande

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

BME18
E17
BME16
E18
BME19
E18
E19
BME18
E17

Ständigt adjungerande
Kårrepresentant
Kårrepresentant
Cophøs

Hanna Jonson
Ivar Vänglund
Vincent Palmer

E18

Adjungerande
Husstyrelserepresentant

Joakim Magnusson Fredlund

BME19

Närvarande fr.o.m. §11

Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ordförande Theo Nyman förklarade mötet öppnat kl 12.08.
§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

Love Sjelvgren valdes till justerare.
§5 Godkännande av tid och sätt

Beslut

Tid och sätt godkändes.
§6 Adjungeringar

Beslut

Inga adjungeringar.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Föredragningslistan godkändes.
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§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

Frida förklarar att inte mycket har hänt inom utskottet men de har bokat in ett möte
på torsdag där de ska diskutera vad de kan göra med CM nu när LED är stängt. De
ska sätta en dag för terminsstädning av LED, med innersta gruppen för att undvika
smittspridning. De ska försöka lägga fram en plan för vad de gör i höst om de inte kan
öppna caféet.
Rasmus framför att bokföring har genomförts som vanligt inom Förvaltningsutskottet.
Hannes har svarat på frågor från K- och A-sektionen om sektionens Wiki-sida respektive
TV-skärmar. Han har även jobbat en del med förberedning inför VTM. Inte mycket i
övrigt har hänt i Informationsutskottet.
Love och Källarmästeriet hade möte igår och brainstormade ideér för vad de kan göra
istället för traditionella gillen. De har några ideér men Love skulle vilja låta Styrelsen
höra dem först.
Sophia och NollU har filmat klart allt, och planerat inför temasläppet. De har Phadderutbildning ikväll. Nästa vecka tar temasläppet plats och i helgen har de skiphte med
NollU19.
Fredrik och Näringslivsutskottet har haft möte för att diskutera hur COVID-19 påverkat
utskottets verksamhet och hur de ska jobba framöver.
Amir berättar att NöjU-trion hade möte under veckan och började planera ett evenemang som kommer att äga rum i slutet av maj. Han var på ÖPK-möte igår och berättade
om planering av UteDischot.
Anna och Sexmästeriet har haft full rulle sedan senaste mötet. Anmälan inför distanssittningen har gått ut till sektionen och många har anmält sig. Utskottet hade möte igår
och spikade de sista detaljerna inför sittningen. De tog bilder till NollEguiden i onsdags
och har färdigställt all text som Sexmästeriet ska skriva. Anna har haft möte med F, ING- och W-sektionen och de har undersökt tema för sina gemensamma sittningar
under nollningen.
Hanna Bengtsson och SRE har lottat ut vinnarna av CEQ-lotteriet. I övrigt har det
varit en ganska händelselös vecka.
C) Ekonomisk rapport

Information

Inte mycket har hänt. Ekonomin ser bra ut.
D) Kåren informerar

Information

En ny pedell, utbildningsansvarig för externa frågor, och Tackmästeriutskottets ordförande blev valda igår. Man kan rösta på fyllnadsvalet till FM, rösta på tlth.se/fmval.
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Man kan även söka till andra poster, exempelvis ledamöter i kårstyrelsen, valberedningsledamot eller internationell Nollegeneral.
E) Omvärldsrapport

Information

Hannes meddelar att KTH:s bal är inställd.
§11 VTM

Information

Theo trycker på att man ska läsa igenom det man ska läsa upp innan.
Det är styret, valberedning, kandidater samt revisorer som ska delta fysiskt. Totalt ungefär
20 personer.
Theo oroar sig över att inte många har anmält sig.
Hannes påpekar att förra VTM hade ungefär 70 deltagare. Vilket inte är många fler än de
som är anmälda i år.
§12 COVID-19

Diskussion

Theo framför att vi inte hat mycket nytt att säga. Ingen ny information eller nya restriktioner
har påvisats sedan förra mötet.
§13 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2020-05-12 12.10 på Zoom.
§14 Beslutsuppföljning

Beslut

Inga beslut följdes upp.
§15 Övrigt

Diskussion

Love undersöker om man kan servera klägg, och då grilla utomhus. Fredrik säger att man
måste söka tillstånd i samband med matservering. Love föreslår att man kan servera i Edekvata och låta kunden ta med maten till ett annat ställe. Hanna Jonsson trycker på att det
inte ska förekomma köer Theo tycker att det kan lösas med en digital kö. Theo säger att vi
ska inte uppmuntra till att 50 personer samlas på ett ställe, oavsett ställe. Anna tror att det
kommer bara vara de som är i skolan som kommer gå på ett sådant evenemang oavsett. Frida
undersöker en liknande strategi för LED café, alltså att endast servera mat för take-away.
Mötet diskuterade frågan.
Anna undersöker hur Sektionen ska göra med utlåning av Soundboksen i framtiden. Mötet
beslutar att endast låna ut Soundboksen till sektionens syften.
§16 Sammanfattning av mötet

Information

Theo sammanfattar;
– Styrelsen gav rapporter,
– mötet gick kort igenom VTM,
– Love och Frida undersökte möjligheterna till take-away,
– utlåning av Soundboksen diskuterades.
§17 OFMA

Beslut

Theo Nyman förklarade mötet avslutat kl. 12.42.
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Theo Nyman
Mötesordförande

Hannes Björk
Mötessekreterare

Love Sjelvgren
Justerare
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