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Protokoll  
 
Mötets art:  Stym 8 
Datum: 2020-09-14 
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 
Ylva Öman 
Magnus Ramsköld 
Edvin Ramberg 
 
 
1. Mötets öppnande 

 
1.1. Mötet öppnade 17:24. 

 
 

2. Formalia 
 
2.1. Val av mötesordförande 

Gustav Westling, valdes till mötesordförande. 
 

2.2. Val av justerare 
Henrik Larsson, valdes till justerare.  
 

2.3. Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 
 

2.4. Godkännande av dagordning 
Punkt om Surfförening läggs till. 
Punkt om Skolrådsordförande läggs till. 
Punkt om fyllnadsrekrytering läggs till.  
 
 

3. Punkter 
 

3.1. Surfförening 
Många på sektionen surfar men det är en svår hobby att upprätthålla själv. En surfförening hade 
kunnat ha gemensamma event med IN. Föreningen hade kunnat se till att det fanns utrustning 
för deltagare och möjligen även skaffa instruktör. M-bussen hade kunnat användas som 
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färdmedel. Hade kunnat skapa en facebook-sida och de som vill gå med kan gå med. Väljas på 
samma SM som IN och med startbudget på 4000 kr. Edvin kommer att skicka in motion. 
 

3.2. Skolrådsordförande  
För att sektionen ska få pengar måste vi arbeta aktivt med att införa masterövervakning, det är 
ett nytt krav från ITM för att vi ska få sektionsbidraget. Vi kan börja med att prata med de 
program som redan har en bevakning och ta ut en av de som går på varje master. Börja med att 
kontakta alla masteransvariga. Sara kan prata med tinem-styrelsen för att kunna få upp någon 
kontakt. Det finns sektioner som har bevakning på alla sina mastrar då har de tidigare 
medlemmarna representerat mastrarna i studienämnden. Ylva kommer att kontakta folk på 
mastrarna och uppdatera styrelsen.  
 

3.3. Fyllnadsrekrytering 
Megi, Jocke, Amanda, Andrea, Emelie, Simon, Magnus söker Jippomästare tillsammans 
med Magnus som huvudsökande.  Det blir väldigt många chefer vilket kan ge en skev 
gruppdynamik, det skulle göra att gruppen behöver rekrytera fler medlemmar. Styrelsen 
ber sökande att skära ner antalet chefssökande för att det är lite för många chefer. 
 

3.4. Återkoppling och uppdatering av arbetsfördelning 
Läxa att läsa igenom stadgarna för att hitta ev. förbättringsområden, borde införa hur styrelsen 
faktiskt tar beslut, möjligheten att ta (brådskande) beslut online som kan protokollföras nästa 
möte, Filip kommer skriva ihop ett förslag till nästa möte. 
Andra styrelser är väldigt taggade på ett fysiskt SMART. Lisa kommer att boka skollokalerna. 
Filip har även bokat Nymble. George ska kolla med Annexet. Kommer att diskuteras mer vid 
nästa möte.  
 

3.5. Rapport från OR 
Det var positiv respons från KTH och THS kring mottagningen, dock godkänns inga 
festanmälningar från och med nu. De pratade om corona och event och de finns inga 
problem med att ha event etc på andra lokaler så länge alla riktlinjer följs. Handsprit är 
också på g. 
 

3.6. Lagerföring 
Vi kan inte ha pubar med alkoholförsäljning. Det verkar relativt enkelt med IZettle att 
inventera, bara att börja och gå igenom allt, förmodligen styrelsen tillsammans med 
KBM. Skulle kunna boka in en tid efter rekryteringsmötet nästa vecka. Sara hör av sig 
till KBM. Kan även prata om trapphuset då. En del öls bäst före datum har gått ut, 
vilket blir en förlust, får prata med polhemsrådet om hur det ska bokföras. Henrik kollar 
upp hur svinn av alkohol hanteras. 
 

3.7. Corona och fester 
Styrelsen kan via KNO skicka ut ett meddelande till resten av sektionen angående de 
nya reglerna kring festanmälan och alkoholevent. Gustav har tillsammans med Kevin, 
SkO tejpat i smörjis om micro-köer och bordsplacering. Ska även sätta dit handsprit och 
första hjälpen kit har införskaffats. Matilda har pratat med Sara om vilka dagar som 
fungerar för sektionen att boka warfvet. Filip har bokat in KBM för STAD-utbildning. 
 

3.8. Fracktävlingen och Ettans post 
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Gå ut till Ettan om att Ettans post är sökbar nu, på social media som är relevant för 
dem eftersom de inte använder facebook. Även börja skicka ut nyhetsbrev regelbundet 
om vilka event som kommer att ske på sektionen, typ varje månad. Henrik skriver ett 
kort mejl till Ettan om Ettans post och Filip skickar ut det. Fracktävlingen väntas med 
till efter rekryteringen. 

 
3.9. Nämndrekrytering 

Tomteföräldrarna kommer att ta ut sin grupp 21a. Även dubbelkolla så att inte för 
många kommer med i flera nämnder för att göra det möjligt för så många som möjligt 
att vara nämndaktiva. 
 

3.10.Osqledaren 
Kan återinföra sektionssidor där sektioner kan skriva något speciellt de vill ha med, typ 
var man hittar all information om sektionen, facebook, instagram etc. Nya m-sidan är 
också på g, kan gå mycket snabbare om första versionen bara är på svenska. 
 

3.11. Inköp av munskydd (och annat) 
Spexet köpte munskydd för 300 kr som Filip godkände. 

 
3.12.SM1 

Byter från zoom till nya matsalen för SM1, enklare att hålla diskussioner live. SM är 
viktigt och därför värt den extra kostnaden.  
 

3.13.Effektivare och kortare SM framöver 
Valberedningen pratar inte under SM. Studienämnden kommer inte ha en punkt under 
SM1. Zoom-ansvarig behövs och även ett nytt röstsystem. Filip ansvarar för 
Simon-kontakten. 
 

3.14.Budget 
Sista dagen 28e september men bra om mycket kan gås igenom redan nästa möte. 
Moment har inte ändrats i budgeten så det finns risk att sektionen går minus detta år. 
Filip ska också prata med spexet. Inga fler subventioneringar.  
 

3.15.Verksamhetsplan 
Filip har skickat ut till MLG så att de kan höra av sig om det är något speciellt, kommer 
att gå igenom det nästa möte. 

 
4. Mötets avslutande 

 
4.1. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

4.2. Mötets avslutande  
Mötet avslutades 20:05. 
 

4.3. Nästa möte 
Måndag 21 kl 17:17. 
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_______________________                                                                 _________________________ 
Gustav Westling, mötesordförande                                                           Lisa Wilk, sekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Henrik Larsson, justerare 
 
 


