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Protokoll  
 
Mötets art:    Stym 18 
Datum:   2019-12-09 
Tid:   17:17 
Plats:   V-huset 
Närvarande: 
Matilda Östman, Ordförande 
Erik Öbrink, Kassör 
Arvid Svenson, Koordinator 
Felicia Lindgren, Styrelseledamot 
Filip Björklund, Styrelseledamot 
Jonathan Lindén, Styrelseledamot 
Lisa Wilk, Ettans Post 
Pauline Korsell, Öfverphösare 
 
1. Mötets öppnande 

 
1.1. Mötet öppnade 17:21 

 
2. Formalia 

 
2.1. Val av mötesordförande 

Matilda Östman valdes till mötesordförande. 
 

2.2. Val av justerare 
Filip Björklund valdes till justerare.  
 

2.3. Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 
 

2.4. Godkännande av dagordning 
Maskin weekly tillagd. 
 
 

3. Punkter 
 
3.1. ÖPH äskning 

JML-workshop läggs dag två, chefsgruppen har börjat jobba (fått ”läxor”). Hela datumen är 
bokade för allt som går att boka.  
Just nu jobbar de mycket med att skapa en studiecirkel. Pengar kommer inte fås på direkten, utan 
pengarna kommer i efterhand. Därför vill de äska för n0llekitet, vilket ”krävs” för att få vara med 
i mottagningen. Nästan alla köper detta kit, typ tre pers som inte köper det. Äskningen handlar 
om att lösa årets budget för n0lleskärmarna enbart.  
 
Styrelsen beslutar 
att avslå äskningen med syfte på att det borde föras in i budgeten istället. N0lleskärmarna 
kommer subventioneras på ett sätt eller ett annat.  
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3.2. Återkoppling senaste stym och projekt 
Kolla förra styrelsemötets protokoll. M-sidan hade kvällsmöte i onsdags 
Filip har dock glömt att återkoppla med dem. Det verkar rulla på för dem. 
Arkivariegruppen har lämnat tillbaka bilder, och funderar på framtiden för 
de gamla diabilderna. 
 

3.3. Brevlådan 
Tom. 
 

3.4. Omorganisation av MLG 
En väldigt bra workshop senaste MLG. Folk verkade inte riktigt förstå hur vi hade tänkt (vi i 
styrelsen). Göra en riktig MLG-workshop. Lägga fram en propp på ett sektionsmöte. 5e februari, 
halv 8 hos MatHilda. Styrelsen ska diskutera MLG. Toga grekisk party.  
 

3.5. Fixa rekryteringspolicy 
Vi ska skriva om rekryteringen för KBM och IG. Ska vara lite fördröjt för att täcka behoven i 
januari. Arvid ansvarar för ändringen i policyn. 
 

3.6. Bli av med kortterminaler 
Erik har magiskt lyckats med detta. Han har ringt och pratat med dem, rengöringskorten ska 
lämnas tillbaka. De ska till Täby. De behöver lämnas tillbaka innan 25e januari för att slippa nästa 
periods betalningsperiod. Matilda fixar det nästa vecka, Jonathan blir sällskap.  
 

3.7. Styrelsepub 
Motionera med styrelsen, dvs en pub, inför SM3 och SM4. Ska tas upp inför de sektionsmötena.  
 

3.8. Datum för sektionsmöte 3 & 4 
18e februari SM3, 12e Maj SM4. 
 

3.9. Datum för MLG-möten 3 & 4 
11e februari MLG3, 28e april MLG4. 
 

3.10. MiT-Styrelsemiddag 
Vi har röstat på datum, Abel svarar tillbaka. Bordläggs. 
 

3.11. SiM-sittning 
Är forwardad, inväntar nytt datum. 
 

3.12. Maskin weekly 
Lisa har skapat en prototyp för maskin weekly som hon visar styrelsen. Hon pratar med Emilia 
om att lägga upp den på M-tvn. Skall undersöka om det finns möjlighet att lägga in kalendern 
direkt.  
 
 

 
 
4. Mötets avslutande 

 
4.1. Övriga frågor 

Några har frågat om sista dagen för kvittoredovisning för att få tillbaka pengar innan jul 
Att vi ska rensa trello.  
19e december är det styrelsehäng och secret santa.  
Nästa STYM onsdag 15e januari nästa DECADE.  
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4.2. Mötets avslutande  
Mötet avslutades 19:24.  
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_______________________                                                                 _________________________ 
Matilda Östman, Mötesordförande                                                                   Arvid Svenson, sekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Filip Björklund, justerare 
 


