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Närvarande fr.o.m. §8

Ständigt adjungerade
Kårrepresentant
Kårrepresentant

Hanna Jonson
Ivar Vänglund

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

Amir Ghanaatifard valdes till justerare.
§5 Godkännande av tid och sätt

Beslut

Theo förklarar att kallelsen har kommit ut en aning för sent och hoppas att mötet kan ha
överseende med detta.
Tid och sätt godkändes.
§6 Adjungeringar

Beslut

Inga adjungeringar.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Föredragningslistan godkändes.
§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Protokoll för S11/20 godkändes och lades till handlingarna.
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Protokoll för S13/20 godkändes och lades till handlingarna.
Protokoll för S14/20 godkändes och lades till handlingarna.
§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Matilda Horn entledigades som Näringslivskontakt.
Stephanie Bol entledigades som Näringslivskontakt.
Styrelsen diskuterar om de kan neka entledigande. Theo förklarar att det bara är möjligt om
entledigandet är orimligt.
§10 Rapporter
A) Hur mår alla?

Information

Punkten protokollfördes ej.
B) Utskottsrapporter

Information

Theo hade en lugnare vecka än sist. Han har diskuterat med D-sektionen, samt mejlat
med nya Husprefekten angående Mats Cedervalls firande.
Frida berättar att Cafémästeriet hade evenemanget baka med CM förra tisdagen, vilket
gick bra.
Rasmus och Förvaltningsutskottet har under gångna veckan bokfört som vanligt. Han
har utfört många uppgifter:
∗ Gått igenom bokföringen och informerat alla som inte lämnat in kvitton från april
och tidigare.
∗ Äntligen bokfört all försäljning och återbetalning av balen.
∗ Upptäckt lite småfel LEDs veckoredovisningar som behövs rättats till.
∗ Pratat med revisorerna hur han ska göra med saknade kvitton.
∗ Sökt tillstånd till lunchöl och fått det beviljat.
∗ Plockat isär klockan i Edekvata, och lämnat över ansvaret till InfU.
∗ Kortreklamationen hade beviljats men inga pengar hade kommit in än, han ringde
först och sen besökte bankkontor för att slutligen lösa det.
Vidare så har den gamla bokföringen som legat i HK slängts.
Hannes förmedlar att Informationsutskottet inte har gjort mycket den senaste veckan då
tentorna närmar sig med stormsteg. Han har mest ordnat fler protokoll och sektionens
styrdokument.
Love beskriver att Källarmästeriet har åter igen haft en lugn vecka. De har diskuterat
inför fredagens evenemang samt designat poster i samband med sektionens Picasso.
Sophia och Nolleutskottet har bestämt att de ska ha en phadderkickoff 10:e juni, över
Zoom eller liknande, som ØGP och Phørstärkare ska hålla i. Mantlarna skickas in på
brodyr imorgon, och de har planerat vad de ska göra veckan efter tentorna då de kommer
att stanna i Lund för att planera. I övrigt har de haft möten som vanligt.
Fredrik meddelar att Näringslivsutskottet planerar inför hösten på alla fronter.
Amir hade möte med D-sektionen i fredags om UtEDischot och de ska söka tillstånd
under veckan. Nöjesutskottet hade kick-off i lördags.
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Anna och Sexmästeriet har inte gjort så mycket denna veckan förutom att städa Pump
och diskuterat om de ska hålla en till sittning. De beslutade att inte hålla i en till
sittning på grund av att många av tentorna har skjutits fram till veckan efter. Vidare
har mästarna fortsatt med sin planering inför nollningen. Anna och Tove hade även
möte med ING-sektionen i torsdags.
Hanna Bengtsson och Studierådet har inte gjort så mycket under den gångna veckan,
utöver att prata med programledningar och mejlat om CEQ-möten.
C) Ekonomisk rapport

Information

Rasmus har undersökt sektionens ekonomi. Ett fåtal småsaker stämde inte, men inga
stora fel.
D) Kåren informerar

Information

Ivar berättar att kåren inte har mycket nytt att förmedla. De har ett formulär där man
kan tycka till om hur kåren ska förbättras. Kårens sista styrelsemöte tar plats ikväll.
Kårrepresentanterna tycker det är roligt att kunna delta på vårt sista styrelsemöte och
hoppas på en bra hösttermin.
E) Omvärldsrapport

Information

Hannes har ingen omvärldsrapport att förmedla.
§11 Sommaren, kommunikation och arbete

Information

Theo ber Styrelsen att skriva vilka veckor de är i Lund under sommaren, samt om det finns
tider man inte kan kontakta en. Han ger förslag på vad Styrelsen bör eller kan jobba med
under sommare; redaktionella ändringar i Stagda och Regemente eller skriva en miljöpolicy.
Vidare ska sektionen komma igång med renovering av toaletterna, Theo och Henrik Ramström ska kolla vidare på det. I samband med det ska trafikljuset demonteras, mer specifikt
sladdarna och dosorna i anslutning till toaletterna.
Theo vill träffa Styrelsen mer under sommaren, mot sensommaren, och möjligtvis ha någon
form av workshop. Han vill sitta ner och kolla igenom Stadga och Reglemente och få det
snyggt. Styrelsen håller med och vill till största del delta.
Styrelsen bokar preliminärt in ett möte med NollU vecka 34 (läsvecka -1).
Theo diskuterar kommunikation inom Styrelsen under sommaren. Formell kommunikation
bör skötas genom Slack, och han menar på att funktionärer kan ha informella möten. I det
fall styrelsemöten måste hållas i sommar så kommer en kallelse skickas två veckor innan.
Amir undrar om Styrelsen ska ta ett sommarkort, och Theo anser att det hade varit trevligt.
Theo gör en poll
§12 COVID-19

Diskussion

Theo beskriver att läget är oförändrat, och inget nytt sektionsrelaterat har uppkommit.
Sophia undersöker en möjlig dispans för nykommna studenter, gällande distansundervisningen, som uppkom förra mötet.
Hanna Bengtsson påpekar att kåren sa att det var en möjlighet, men att programledning
inte var säkra på saken. Som det är nu får man söka dispans för labbar exempelvis, men det
kanske lättare att få dispans i höst.
Theo förklarar att LTH värdesätter studieumgänget, men oklart om dispansen går att realisera.
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Hanna Bengtsson berättar att naturvetenskapliga fakulteten har beslutat att ha distansundervisning på hösten, och Theo berättar att Chalmers gör likadant.
§13 Nästa styrelsemöte

Beslut

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2020-08-31 12.10 med reservation för
plats.
§14 Beslutsuppföljning

Beslut

Inga beslut följdes upp.
§15 Övrigt

Diskussion

Love förklarar att få funktionärer vill jobba på gillet på fredag, på grund av att det är en
kommande tentaperiod. Flera i styrelsen erbjuder sig att jobba. Mötet diskuterar hur man
genomför gillet på ett bra sätt under den pågående pandemin.
Amir hade möte i fredags med D-sektionen angående UtEDischot. Han berättar att de får
söka tillstånd, men att D-sektionens representanter inte vill beställa och boka saker än,
då sannolikheten att evenemanget blir av inte är hög. Om saker bokas och beställs och
evenemanget inte blir av kommer sektionen få en hög ekonomisk förlust.
Sophia föreslår att man beskriver situationen för beställningstagarna, och hoppas att de ger
bättre möjligheter till avbeställning.
Amir förklarar att evenemanget kan gå att genomföra trots att man inte bokar och beställer
saker än, men att det då antingen blir väldigt dyrt eller kommer leda till ett tråkigare
evenemang. Han tror dock på Sophias förslag. Han beskriver vidare att ha evenemanget på
parkeringen var godkänt av huset innan pandemin var aktuell, men han har inte kontrollerat
sedan dess.
Love anser att det är svårt att veta exakt vad man ska beställa, då det beror på framtida
restriktioner.
Amir förtydligar att om det är så att inte alla sektioner kan delta på UtEDischot, d.v.s. ett
begränsat evenemang, så vill de inte genomföra evenemanget. UtEDischot är roligt för att
man ska kunna byta ouverallbitar med andra sektioner.
Han ger ett alternativt förslag; om inte vanliga UtEDischot kan genomföras, så kanske de
kan utföra det som MegaKulfEstivalen. Alltså att festen är uppdelad i sektionerna, och att
deltagarna springer sinsemellan för att byta ouverallbitar.
Frida påpekar att den situationen är svår att hålla koll på, och Anna tillägger att tillstånd
inte kommer gilla det om alkohol ska förekomma.
Hannes undersöker om delar av sektionen kan skapa egna Instagramkonton, och anledningarna varför de inte skulle kunna göra det. Mer specifikt pekar han på Phørstärkarna.
Theo påpekar att tanken är att alla är en del av E-sektionen, och att samla alla delar under
ett konto ger en mer bred bild på vad sektionen gör.
Sophia berättar att Phørstärkarna forfarande är intresserade av att skapa ett konto, och att
de må lägga upp saker som kanske inte är passande för huvudkontot.
Theo påpekar att det fortfarande kan kopplas till sektionen, men han är kluven i frågan och
Fredrik håller med.
Anna menar att om man tillåter ett konto måste man kanske tillåta alla konton, vlket är en
slippery slope.
Theo berättar att Vice Kontaktor Matilda har jobbat bra med stories på Instagram, så åskådaren får en bra bild av verksamheten.
Mötet diskuterade frågan.Styrelsen beslutade att Phørstärkarna kan göra ett Instagramkonto.
Sophia trycker på att hon ger dem instruktioner att inte lägga upp något som bryter mot
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sektionens policy.
Hannes föreslår att han formulerar en riktlinje över sommaren.
Frida har varit på Cafékollegiemöte där flera sektioner berättar att de ska ha en kassa framme
utan personal, och sälja mindre saker som läsk och bakverk. Hon undersöker sektionens
möjlighet att göra samma sak. Flera andra sektioner tar betalt med Swish, där D-sektionen
höjer sina priser med 2 kr för att kompensera för avgifterna.
Theo ser inget snyggt sett att lösa problemet med bokföring som uppstår.
Rasmus håller med Theo och tycker inte vi ska göra det, då det inte blir bra ekonomiskt.
Theo förklarar vidare att D-sektionen har sitt café nere i Idéet, men att stöldrisken är mycket
större uppe vid LED.
Frida undersöker möjligheten att en person kan stå i kassan och sälja kaffe, läsk och mindre
saker. Hon vill inte ta in fler Dioder, för att göra exempelvis mackor, då det uppkommer
smittspridning när flera står i köket och hanterar mat. Anna tror att LED kan sälja en del i
höst, och sektionen har funktionärer som vill jobba i caféet.
Love påpekar att Folkhälsomyndigheten tillåter servering, sålänge det inte blir trängsel och
maten kan medtas.
Theo säger att den största andel av de som rör sig i E-huset som hat försvunnit är de som
går på föreläsningar. Det är bara en liten andel som sitter i E-huset nu.
Amir anser att det är värt att testa att öppna caféet en vecka.
Frida undersöker om det ser dumt ut att välja in Dioder och uppmuntra folk att gå till skolan,
under en pågående pandemi. Mötet diskuterade frågan.
Theo berättar att Soundboksen är lagad, och att kostnaden ska gå på olycksfonden. Han
berättar att han körde in den, och därmed ska ha ersättning för resan.
Theo tar en bild av styrelsens sista möte för terminen.
Rasmus ber styrelsen att lämna in alla kvitton för denna terminen.
§16 Tack för våren, dags för sommar!

Information

Theo tackar mötet för våren, och ber mötet att plugga inför tentorna.
Styrelsen ses i sommar, och hoppas på en bra höst.
MS: Tack till alla engagerade sektionsmedlemmar, ni är bäst och vi ses till hösten!
§17 OFMA

Beslut

Theo Nyman förklarade mötet avslutat kl. 13.09.
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