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Protokoll  
 
Mötets art:  Stym 7 
Datum: 2020-09-07 
Tid: 17:17 
Plats: V-huset 
 
Närvarande: 
Filip Björklund, Ordförande 
Gustav Westling, Vice Ordförande 
Emelie Skantz, Kassör 
Lisa Wilk, Koordinator 
Sara Flodin, Styrelseledamot 
George Khalaf, Styrelseledamot 
Henrik Larsson, Styrelseledamot 
Kristin Salmi, Revisor 
Linnéa Kåwe, Revisor 
 
1. Mötets öppnande 

 
1.1. Mötet öppnade 17:25. 

 
 

2. Formalia 
 
2.1. Val av mötesordförande 

Filip Björklund valdes till mötesordförande. 
 

2.2. Val av justerare 
Emelie Skantz, valdes till justerare.  
 

2.3. Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 
 

2.4. Godkännande av dagordning 
Revisorernaspunkt lades till som förstapunkt. 
 
 

3. Punkter 
 

3.1. Revisorernaspunkt 
Revisorerna har påbörjat den stora granskningen. Momentbanketten har gradvis börjat kosta 
mer och mer, revisorerna vill därför att styrelsen pratar med moment och sätter en målbild över 
hur mycket det är värt att lägga på en fest och att syftet inte tappas. Även moments 
vinstmarginal bör ses över långsiktigt. SAGA-biljetterna har varit så billiga att de inte täckt 
kostnaderna för alkoholen, detta måste höjas på lång sikt eftersom sektionen inte bjuder på 
alkohol. Alla med ekonomiansvar måste tilldelas en attesträtt, tex ÖPH måste ge det till Eko. På 
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IZettle deklarationen står det 25% moms trots att vi är momsbefriade, detta är förmodligen bara 
en inställning men den måste ändras. 
 

3.2. Återkoppling och uppdatering av arbetsfördelning 
Filip har kollat med THS om inköp av handsprit. Mottagningen har också handsprit över som 
skulle kunna användas i sektionsevent. Emelie har pratat med KBM om inventering och 
lagerföring, kommer att tas upp igen på nästa möte. Hoodies fanns inte i rätt färg. Borde tas 
bilder på styrelsen, Henrik kan ta bilder efter fikan på fredag. Gustav har skickat infomejl till 
övriga SMART-deltagare. Officiell inbjudan kommer att skickas ut 12e september. Därför borde 
alla lokaler preliminärbokas, Lisa kommer att kontakta skolan om att preliminärboka den 
lokalen. Styrelsehäng och SMART-möte på fredag 18/9. Vissa nämnder har väldigt många 
sökande och kommer ha svårt att hinna med intervjuer innan 15e. Hållbart engagemang är 
viktigt och därför skjuts deadline upp till 22e september för intervjuerna. Lisa kommer att höra 
med valberedningen hur de har tänkt inför SM1.  
 

3.3. Corona och fester 
Styrelsen beslutar att efterkör inte ska organiseras efter event längre, efterpubar är dock okej, 
detta kommer uppdateras i coronapolicyn. 
 

3.4. Nämndrekrytering 
Det är bättre om styrelsen inte ändrar beslut som tagits efter styrelsemöten, det blir 
inkonsekvent och stressat. 
Styrelsen beslutade att studienämnden stängde rekryteringen kl 12:00 och resterande nämnder kl 
23:59 söndagen 6/9.  
Filip kommer att skicka ett mejl från styrelsen till de som inte kom med i någon nämnd. 
 

3.5. Välkomstmöte 
Kommer att hållas 30e september på zoom. Styrelsen ska påminna MLG om att nämnder gärna 
får vara tillsammans vid en dator med kamera. Kan vara bra att ha en webbkamera och 
mikrofon till det och även höstens SM. 
 

3.6. STAD 
Få STAD platser detta tillfälle, KBM, festgruppen och spexets SM har störst intresse och behov. 
Sara har skickat dokumentet till Matilda om warfvet.  
 

3.7. SM1 
SM1 kommer att vara 6e oktober på zoom. Filip har pratat med VPK, det finns även en lokal i 
hans lägenhetsförening för att hålla mötet i. 
 

3.8. Fyllnadsrekryteringen av Jippomästare 
Styrelsen har sökt Jippomästare två gånger utan sökande. Sökandet kommer att fortsätta under 
hösten av styrelsen och inte tas upp på SM. 
 

3.9. Utvärdering av period 0 
Bra att ha utvärdering varje kvartal om hur man tycker arbetet gått. Det har varit många små 
saker hela tiden men också väldigt roligt. Det är mycket nytt att lära sig men det kommer med 
tiden. Roligt att mottagningen gick bra och att många Ettan är taggade. 
 

3.10.Backlog inför SM1 
Finns en lista på trello som kan vara fokus. Hade varit kul med en mastermottagning nästa höst 
också. Filip vill också ändra i stadgarna att dela ut guldnålen på sommar-SM istället för vår-SM. 
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3.11. Verksamhetsplan 

Filip har gjort förslag på enkät till MLG om de har någon idé eller stort planerat inför året som 
han kommer skicka ut.  
 

3.12.Maskinsektionens Surfförening 
En sektionsmedlem vill starta en surfförening, Filip bad denne att skicka in en motion till SM för 
beslut. Hade varit bra med en motions-mall när nya m-sidan lanseras. 
 

3.13.Läxa 
Filip erbjuder en kaka till varje styrelsemedlem som läser igenom stadgarna och har någon åsikt 
till nästa styrelsemöte. 

 
 
4. Mötets avslutande 

 
4.1. Övriga frågor 

Tomteföräldrarna kommer att ha kick off den 22e september så de kommer att ta ut sin grupp 
tidigare. 
 

4.2. Mötets avslutande  
Mötet avslutades 19:20. 
 

4.3. Nästa möte 
Måndag 14 september kl 17:17. 
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_______________________                                                                 _________________________ 
Filip Björklund, mötesordförande                                                           Lisa Wilk, sekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Emelie Skantz, justerare 
 
 


