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Protokoll för Styrelsemöte S17/20
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 adjungerade
Kårrepresentant
Kårrepresentant
Inpektor

Carl Boklund
Axel Carlsson
Johan Gran

Närvarande fr.o.m. §6

Adjungerade
Husstyrelserepresentant

Joakim Magnusson Fredlund

BME19

Närvarande fr.o.m. §10B

Protokoll
§1 OFMÖ

Beslut

Ordförande Theo Nyman förklarade mötet öppnat kl 12.10.
§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

Hanna Bengtsson valdes till justerare.
§5 Godkännande av tid och sätt

Beslut

Tid och sätt godkändes.
§6 Adjungeringar

Beslut

Joakim Magnusson Fredlund adjungerades.
§7 Godkännande av dagordningen

Beslut

Theo yrkade på att lägga till beslutspunkted ’Äskning - Inköp av trappstege’ som §15.
Föredragningslistan godkändes med yrkandet.
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§8 Föregående mötesprotokoll

Beslut

Protokoll för S15/20 godkändes och lades till handlingarna.
§9 Fyllnadsval och entledigande av funktionärer

Beslut

Jonathan Benitez valdes som Halvledare.
Sofie Johanneson valdes som Halvledare.
Evelina Morgan valdes som Halvledare.
Hannes Björk valdes som Halvledare.
Martin Arvidsson valdes som Halvledare.
Johannes Larsson valdes som Diod.
Line Engdahl valdes som Diod.
Cicci Henningsson valdes som Diod.
Emil Eriksson valdes som Diod.
Sophia Lennartsson valdes som Diod.
Isa Clementsson valdes som Diod.
Karl-Philip Blé Cato valdes som Diod.
Martin Arvidsson valdes som Diod.
Matilda Horn valdes som Diod.
Oskar Magnusson valdes som Diod.
Richard Byström valdes som Diod.
Filip Larsson valdes som Diod.
William Marnfeldt valdes som SRE-ledamot.
Philip Johansson valdes som SRE-ledamot.
Emma Hansson valdes som Sexig.
§10 Rapporter
A) Hur mår alla?

Information

Punkten protokollfördes ej.
B) Utskottsrapporter

Information

Theo har jobbat tillsammans med Ordförandekollegiet och bearbetat information från
kåren.
Theo informerar om övriga saker:
Det förekommer råttor i E-huset. Dörrar till huset kan inte stå uppe för då kommer de
in. Gäller framförallt vid sittningar, pubbar och uppdragskvällar.
Per-Henrik har påpekat att byggmaterialet till uppdragen, framför allt kartongen, utgör
en brandrisk.
Nästa möte ska styrelsen kolla på datum för Höstterminsmötet och Valmötet.
Frida berättar att LED-Café öppnade igen igår, så Cafémästeriet är väldigt glada och
taggade.
Phaddrar fyller ut hålen i jobbschemat och senare kommer andra funktionärer att hjälpa
till, mer om detta under punkten Övrigt.
Inköps- och lagercheferna jobbar vidare med inköp, snart ska utskottet göra en läskbeställning.
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Vice cafémästare kämpar också på bra, exempelvis avkalkades kaffemaskinen under förra veckan
Utskottet har sorterat och organiserat CM-lagret och försöker att hålla det fint där.
De planerar inför picknicken med likabehandlingsombuden där Cafémästeriet är ansvariga för mat.
Rasmus och Förvaltningsutskottet har bokfört som vanligt.
De har etablerat resultatrapporter för första halvåret.
Utskottet har fixat listen till toadörrarna i Edekvata samt satt upp hostskydd i Edekvatabaren och i LED-café.
De har även haft möte inom utskottet.
Hannes informerar att Informationsutskottet under sommaren har jobbat med:
Nollehemsidan
Delvis fixat klockan i Edekvata.
Har implementerat ny mjukvara till barskärmarna.
Fixat “Bli medlem”-modulen.
Har fixat några repositories på Git för hemsidan.
Hannes har skrivit ett utkast för en riktlinje gällande sektionens sociala medier.
Vi har kommunicerat med Ericsson genom ENU om specifikationer för servern som är
planerat att köpas in.
Love och Källarmästeriet har hållit i Välkomstgillet som fick genomföras på distans;
alla phaddergrupper fick skicka beställningar i förväg, och sedan endast komma ned och
hämta beställningen. Det fungerade jättebra och utskottet sålde 230% mer Klägg och
170% mer Vägg och Väggan jämfört med förra året.
De fyllde platserna till morgondagens Gille under en minut, vilket var jättekul då folk
verkligen verkar taggade.
Sophia och Phøset har jobbat i Lund med nollningen seden den tredje augusti, och även
en del i sommar. De har haft en intensiv månad med mycket omplanering på grund av
COVID-19.
Första veckan på nollningen har passerat, och allt har gått över förväntan. Nollorna,
inklusive de internationella studenterna är väldigt taggade, troligtvis eftersom detta är
enda sättet de träffar andra människor just nu.
Uppdragstävlingen kändes bra, de flesta av nollorna verkade se fram emot uppdrag
också.
Denna veckan är det framför allt uppdragskvällar, vilket betyder att Phøset kommer ha
möten och spexa hos andra sektioner.
I helgen är det uppdragssittning och Lit Sunday två gånger. Då ska de äntligen få släppa
stoneface.
Frdrik berättar att Teknikfokus har påbörjat valet av projektgrupp.
Näringslivsutskottet har hjälpt till mycket med allt vad gäller näringslivsarbete.
Amir utger Nöjesutskottets rapport för de senaste veckorna och kommande:
NöjU-trion har hållit station på St. Hans och Utskottssafarin.
Fritidsledarna har utsatts som ansvariga för kubbturneringen den elfte september och
har börjat planeringen inför det. Amir själv har gjort ett dokument för eventet och har
skickat det vidare till Akademiska Hus.
Idrottsförmännen har utsatts som ansvariga för Ølmilen den trettonde september och
har påbörjat planeringen inför det.
Trion håller på att planera inför pajkastningen. Evenemanget kommer att hållas av hela
utskottet för att nollorna ska lära känna olika delar av NöjU.
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De har ett inplanerad lunchmöte med hela utskottet på torsdag för att sätta igång
terminen samt diskutera ovanstående evenmang med hela utskottet.
Anna berättar att Sexmästeriet har gjort massor sedan föregående styrelsemöte, däribland:
Hållt i den internationella sittningen.
Hållt i Välkomstsittningen.
Hållt i Sjungbokssittningen i två delar.
Hållt i Sittning on Fire i två delar.
Utskottet har även blivit uppdragsphaddrar samt haft första uppdragskvällen som gick
fantastiskt.
Hanna och Studierådet har sedan senast, censurerat CEQ-rapporter, hållt i workshop,
planerat pluggkvällar, samt haft ett extramöte om analog elektronik.
C) Ekonomisk rapport

Information

Rasmus berättar att ekonomin är god. Sektionen ligger 20 000 kr back jämfört med förra
året, samt 160 000 kr back överlag. Det är ett underskott som Sektionen får tillbaka under
Teknikfokus.
D) Kåren informerar

Information

Kårrepresentanterna har haft möte inom kårstyrelesen. De utformade riktlinjer gällande
COVID-19, som påverkar kårens funktionärer.
De stadfäste inköp som gjorts under sommaren.
De tog beslut om kårfunktionärernas tack-evenemang.
De informerar även om att nollningen är igång.
E) Omvärldsrapport

Information

Hannes har ingen omvärldsrapport att avge.
§11 Johan Gran

Information

Theo vill att styrelsen ska träffa Johan Gran.
Johan vill finnas till som inspektor. Han uppfattar sitt uppdrag som diffust och vill därför vara
tillgänglig för sektion. Johan informerar vidare om att det är 2 år till nästa Lundakarneval.
Styrelsen presenterar sig själva och dess ansvarsområden.
Johan föreslår att styrelsen ska minimera administrativt arbete, och att ha kul också. Han
tycker i övrigt att styrelsen gör ett bra jobb.
Johan undersöker om Sektionen har bedrägningsskydd eller försäkring, då det även täcker
olycksfall och brand.
Styrelsen informerar att vi inte har ett sådant, som inte är egna besparingar. Det vill säga;
olycksfonden.
Johan manar till att sektionen ska skaffa en försäkring eller bedrägningsskydd.
Johan ber Styrelsen att säga till när han kan vara till hjälp, exempelvis kan han skriva bra
pressmeddelanden.
§12 Nollning

Information

Sophia informerar om den kommande veckan:
Uppdragskvällar och gille tar plats under vardagarna. Plats på gillet bokas i förväg.
På fredag är det Uppdragssittning, dit delar av Styrelsen ska gå.
Under lördag och söndag är det Lit Sunday. Styrelsen får delta på detta.
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Sophia berättar att andra sektioners styrelse inte tycker att de har fått tillräckligt med information, och undersöker om detsamma förekommer inom Styrelsen.
Theo förklarar att Styrelsen har varit dåliga på att läsa och planera under den gångna veckan,
men att det har lösts sig i alla lägen, om än i sista minut. Theo planerar att fortsätta med
veckoliga uppdateringar vad som händer i den kommande veckan, i målet att förbättra detta.
Sophia uttrycker att Phøset har haft det tufft under den senaste tiden. Anna tycker Phøset
har gjort ett jättebra jobb under de rådande omständigheterna.
§13 Äskning - Inköp av handsprit

Beslut

Sophia presenterar handlingen.
Handspriten är inköpt och bokförd. Hon gick under budget. Alla nollor och phaddrar har fått
tillgång till handsprit. En dunk hade läckt halva innehållet så den är reklamerad, istället fick
Sektionen låna en dunk av kåren för att byta ut denna.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
Johan informerar att det finns mer handsprit i vaktmästeriet, och att Sektionen kan fråga
honom om mer om det inte går att lösa på annat vis. Endast ca. 1 l.
§14 Äskning - Inköp av smittskydd CM och KM

Beslut

Frida presenterar handlingen.
Hostskydd är inköpta och bokförda. FVU har monterat dem i Edekvata och i LED.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
§15 Äskning - Inköp av trappstege

Beslut

Frida presenterar handlingen.
Sophia undersöker vad en trappstege är. Mötet förklarar en trappstege.
Mötet beslutade att bifalla yrkandet.
§16 Nästa styrelsemöte

Beslut

Theo frågar kårrepresentanter huruvida styrelsemöten ska hållas fysiskt eller digitalt.
Kårrepresentanterna är ambivilenta kring sakfrågan.
Sophia tycker att fysiska möten är att föredra.
Kårrepresentanterna förtydligar att om möteskvalitéten försämras kan fysiska möten hållas.
Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2020-09-08 12.10 i E:3308.
§17 Beslutsuppföljning

Beslut

Inga beslut följdes upp.
§18 Övrigt

Diskussion

Theo ska undersöka kring huruvida Vårbalen kan gå av stapeln med projektgruppen. I nuläget
är Vårbalen planerat till den sjunde november. Det är inte rimligt att COVID-19 försvinner
tills dess. Trots det kan en Vårbal kan hållas på ett säkert sätt.
Theo och projektgruppen ska kolla med lokalen och catering.
Amir berättar om sin kommunikation med Victoriastadion, och undersöker om vi ska ha kvar
bokade söndagar för Sporta med E.
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Anna, Fredrik och Sophia framför att det inte bör förekomma sektionsöverskridande evenemang, även efter nollningen. Detta med tanke på att Sporta med E tidigare hållts tillsammans
med F-sektionen.
Mötet är en aning förvirrade.
Carl förtydligar att det inte finns tydliga riktlinjer från kårens sida.
Styrelsen tycker att Sporta med E ska dra igång efter nollningen.
Amir förklarar att det har varit maximalt 20 personer där tidigare. De sätter dock en gräns
50 personer oavsett.
Joakim föreslår att man kan hålla isär sektionerna även om båda grupperna är i Victoriastadion.
Rasmus förklarar att fakturan för bokade tider redan är betald.
Frida har gjort ett schema för arbetare i LED-café som har stora glapp. Under nollningen
tar de in phaddrar för att jobba men efter nollningen vill hon ta in funktionärer från andra
utskott. Det innebär tre veckor med phaddrar och fyra veckor med andra funktionärer.
Theo tycker att vi ska lyckas med det.
Frida förklarar att varje utskott har två pass, vilket totalt innebär att ungefär fem funktionärer måste jobba.
Sophia informerar om att Victoriastadion tekniskt sätt inte är campus, så sektionsöverskridande är tillåtet, men vi bör ändå förhålla oss de reglerna.
§19 OFMA

Beslut

Theo Nyman förklarade mötet avslutat kl. 13.00.
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Mötesordförande
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