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Kårrepresentant
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Hanna Jonson
Ivar Vänglund

Adjungerande
Husstyrelserepresentant

Joakim Magnusson Fredlund

BME19

Närvarande fr.o.m. §10B

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

Rasmus Sobel 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

Theo yrkade på att stryka informationspunkten ’VTM, sammanfattning och framtiden’.
Sophia yrkade på att lägga till informationspunkten ’Hjälp under nollningen’ som §11.
Theo yrkade på att lägga till diskussionspunkten ’Festverksamhet inom LTH:s lokalbestånd’ som §12.
Rasmus yrkade på att lägga till diskussionspunkten ’Inköp av sektionströjor’ som §13.
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 har diskuterat med D-sektionens ordförande om nya direktiven för festverksamhet
inom LTH:s lokalbestånd. Han har läst igenom andra dokument som skickats ut från
kårens ordförande angående kommunikationsplanen under COVID-19.
Frida har haft möte med hela Cafémästeriet där de diskuterade den rådande situationen.
Det beslutades att hålla i en aktivitet för att bidra med något roligt i vardagen för
sektionen, de arbetar nu inför evenemanget “Baka med CM” som kommer att hållas på
Zoom. CM har planerat in datum för städning av LED och CM (lagret), det kommer
att ske nu på söndag.
Rasmus berättar att Förvaltningsutskottet har genomfört bokföring som vanligt.
Hannes har jobbat med VTM, skrivit mycket protokoll denna veckan. Han har planerat
in möte med Vice Kontaktor Matilda för att undersöka mer utförligt hur utskottet kan
uppmuntra till eget arbete hemma. Ett möte med hela Informationsutskottet förutom
Kodhackarna är inplanerat till nästa vecka.
Love berättar att efter styrelsens feedback på förra veckans ideér insåg Källarmästeriet
att ett av de planerade evenemangen tydligen inte gick att genomföra. Nu planerar
utskottet istället att släppa veckans menyer samtidigt som de fortsätter att kolla på
möjligheten till ett take-away gille.
Sophia och resterande NollU har haft skiphte i helgen med NollU19. Imorgon håller
utskottet temasläppet, så de har jobbat med det och samtidigt haft möten som vanligt.
ØGP har jobbat vidare med Phørstärkarna.
Fredrik meddelar att inte mycket har hänt i Näringslivsutskottet. Han har skrivit avtal
för NollU.
Amir ska ha möte med Vice Entertainerna senare idag och planera klart sitt sista
evenemang för terminen. Idrottsförmännen håller på att arrangera en löptävling.
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Anna och Sexmästeriet hade sittning i lördags och det gick bra. Igår hade utskottet
möte där de utvärderade sittningen och diskuterat om de hinner arrangera en till distanssittning innan sommarlovet. Anna har varit i kontakt med husrespresentanter och
jobbar på att få hålla sittningar med ING-sektionen under nollningen.
Hanna Bengtsson har haft möte med hela Studierådet i veckan och diskuterat eventuella
moralhöjare eller dylikt. Det ska hållas en mängd CEQ-möten i veckan. Hanna hade
även en presentation på phadderutbildningen.
C) Ekonomisk rapport

Information

Rasmus har inget nytt att rapportera ekonomiskt.
D) Kåren informerar

Information

Hanna Jonson påminner att kårens SOUP är utskickad för revidering. Kåren vill veta
sektionens åsikter, med deadline den 20:e maj.
Ivar berättar att nästa fullmäktigmöte är terminens sista, och att kåren då ska besluta
om Teknologkårens verksamhetsplan. Kåren vill ha sektionens åsikt på den. Förmedla
synpunkter genom sektionens Fullmäktigeledamot eller gå med mötet genom Zoom.
E) Omvärldsrapport

Information

Hannes förmedlar att han inte har något nytt från omvärlden.
§11 Hjälp under nollningen

Information

Sophia går igenom, tillsammans med Styrelsen, schemat för nollningen och poängterar vilka
utskott och personer hon behöver hjälp av och när.
Hannes ber om klargörelse när de funktionärer som ingår i hans utskott som behövs. Sophia
svarar att NollU ska ha ett möte om detta nästa vecka.
Theo påminner att FVU och InfU ska passa på att marknadsföra sig själva under nollningen.
§12 Festverksamhet inom LTH:s lokalbestånd

Diskussion

Theo beskriver kort handlingen som Styrelsen mottagit från LTH:s kansli.
Dokumentet beskriver att evenemang kräver minst 5 ansvariga(AVIG) över tid, och att de
inte får ha någon annan uppgift då de har den rollen.
Man måste ha alkoholtillstånd, oavsett vilken universitetslokal man befinner sig i. De ända
rekommenderade lokalerna i E-huset för evenemang med alkoholtillstånd är Edekvata och
Idét.
Fester i FikaFika och Foajén kommer alltså inte vara möjliga, om dokumentet börjar gälla.
Sophia pekar på att enligt dokumentet måste alla deltagare på evenemanget vara ute ur
lokalen innan 02:00, vilket kommer leda till ett mycket kortare eftersläpp än vanligtvis. Hon
tycker även att det är orimligt att de kan vara i Mattehusets foajé men inte i E-husets foajé.
Theo har inte pratat med Per-Henrik om detta, han anser att det gäller framför allt husprefekten. Ett meddelande ska formuleras till Mats Cedervall om våra synpunkter på ärendet.
Sophia påpekar att man enligt dokumentet inte får grilla på innergårdarna, och undrar varför
de då renoveras. Theo föreslår att det kan handla om ventilationsflöden, och att det kanske
inte gäller för fasta grillar.
Frida undrar om något specifikt har hänt för att orsaka detta nya synsätt. Theo tycker också
det är märkligt, och Styrelsen ska försöka motarbeta denna förändring.
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Rasmus undrar när ska det börja gälla, om det gäller innan nollningen så förstör det många
planerade evenemang. Theo svarar att datumet det ska börja gälla är oklart.
Love anser att enligt dokumentet skulle man inte heller kunna hålla i alumnikvällar, eller
liknande alkoholfria evenemang. Theo påpekar att det är oftast instituitionen själv som håller
i alumnikvällar.
Hanna Bengtsson anser att det orimligtvis kan omfatta alkoholfria evenemang med matservering, då inkluderas pluggkvällar också.
Love undrar var gränsen går. Theo svarar att det är upp till husprefekten.
Theo utvecklar LTH möjligtvis vill avveckla festverksamhet i deras lokaler.
§13 Inköp av sektionströjor

Diskussion

Rasmus berättar att Ekiperingsexperterna har visa på intresse att köpa in ett lager av tröjor med Hacke Hackspett och E-sektionens symbol. Han presenterar en bild på hur tröjorna
kommer se ut. De kommer kosta ungefär 11 000 kr, det för 100 st tröjor. Enhetspris för en
sektionsmedlem kommer vara 150 kr styck. Ekiperingsexperterna har inte gjort någon intressekoll, endast frågat 10-15 personer. Rasmus känner sig osäker att ta en sådan stor investering.
Theo tycker att Ekiperingsexperterna bör genomföra en intressekoll först, fördelaktigen en
sådan som undersöker behov av storlekar också. Han föreslår även att de kan göra en bindande
anmälan, men poserar även att det kan vara trevligt att ha ett lager med tröjor. Han påpekar
att investeringen belastar vårt bankkonto men inte vårt resultat.
Rasmus framför vår synpunkt till Ekiperingsexperterna.
§14 COVID-19

Diskussion

Theo menar att vi inte har mycket nytt att säga.
Kåren har gått ut med sin kommunikationsplan och Theo skickar den till Styrelsen.
§15 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2020-05-19 12.10 på Zoom.
§16 Beslutsuppföljning

Beslut

Inga beslut följdes upp.
§17 Övrigt

Diskussion

Sophia är exalterad inför temasläppet.
Anna vill hålla en till sittning, i stil med Sjungboksinsångningen. Hon vill dela upp deltagarna
i mindre grupper och låta dem sitta utomhus, liknande temasläppet. Hon vill undvika att
det känns som om vi använder kryphål.
Theo anser att sittningen ska genomföras endast genom Zoom.
Fredrik tycker att sittningen tappar mycket värde då den är helt på distans.
Joakim håller med, och framför att det är inte så kul om man sitter ensam.
Theo påpekar att den ända lösningen då är att samla folk fysiskt, vilket är högst problematiskt. Han föreslår att man gör någon form av platform så att deltagare kan träffas om de är
ensamma.
Anna har diskuterat den lösningen, men då man parar ihop folk som inte träffas vanligtvis
ökar smittorisken.
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Sophia trycker på att ge pengar tillbaka om man är sjuk. Mötet håller med.
Styrelsen är i övrigt positivt inställda till att ha en sittning till.
Anna ska skicka ut en utvärdering för distanssittningen som varit.
§18 Sammanfattning av mötet

Information

Theo sammanfattar mötet;
– mötet har diskuterat LTH:s nya dokument om festverksamhet,
– styrelsen har gått igenom hur de kan hjälpa under nollningen,
– Theo har informerat om kårens kommunikationsplan,
– mötet har pratat om hurvida sektionen ska köpa in sektionströjor,
– diskuterat möjligheterna till en distanssittning, samt
– kåren informerade om att en ny strategisk plan kommer lyftas på fullmäktigmöte och
SOUP:en är ute på remiss.
§19 OFMA

Beslut

Theo Nyman förklarade mötet avslutat kl. 12.57.

Theo Nyman
Mötesordförande

Hannes Björk
Mötessekreterare

Rasmus Sobel
Justerare
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