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Protokoll  
 
Mötets art:    Stym 17 
Datum:   2019-12-02 
Tid:   17:17 
Plats:   V-huset 
Närvarande: 
Abel Valko, Vice Ordförande 
Erik Öbrink, Kassör 
Arvid Svenson, Koordinator 
Felicia Lindgren, Styrelseledamot 
Filip Björklund, Styrelseledamot 
Jonathan Lindén, Styrelseledamot 
Lisa Wilk, Ettans Post 
Michaela Danék, Festledare 
Zlatan Ramic, Verkmeister 
 
1. Mötets öppnande 

 
1.1. Mötet öppnade 17:31 

 
2. Formalia 

 
2.1. Val av mötesordförande 

Abel Valko valdes till mötesordförande 
 

2.2. Val av justerare 
Felicia Lindgren valdes till justerare 
 

2.3. Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 
 

2.4. Godkännande av dagordning 
Två punkter om snack och äskning tillagda.. 
 
 

3. Punkter 
 
3.1. Näringslivsnämndens punkt 

Äskning: Ingen vill fylla i en enkät egentligen, så NN vill ha incitament till detta. Därför vill de 
erbjuda 5 par hörlurar, som redan är köpta via Black Friday. Anledningen till detta är för att de 
kan samla listor med mailadresser som går att sälja till företag. Mailchimp tänker NN använda sig 
av för detta. Kampanjande ska vara på både svenska och engelska.  
 
Styrelsen beslutar  
att godkänna äskningen på 4023 för 5 hörlurar, kaffe och kakor.  
 
Matpartners för sektionen:  
Panini har föreslagit att vara exklusiva leverantörer till Maskinsektionen. Petter sa att han skulle 
prata med styrelsen. Här sitter vi idag. Ska inte vara något signat avtal, utan mer att sätta sig ner 
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varje år och kolla om man ska fortsätta med dealen.  
 

3.2. OM-äskning 
Äksningen är uppbyggd av två saker.  
Första äskningen handlar om att komplettera förra årets äskning om 30000kr, 
där flera saker saknades. 
 
Styrelsen beslutar  
att godkänna äskningen på 1887 kr för kompletterande utrustning. 
 
Äskning nummer två handlar om en ny sorts medhörning, med mixer, sändare, mottagare, case 
och lite annat. Detta ska göra att rundgång inte kommer förekomma i Smörjis vid olika event, 
samt på spelningar ute i världen. Andra intressenter skulle kunna vara de som har band. THS 
Main har band, PQ har band,  
 
Styrelsen beslutar  
att godkänna äskningen på 14841kr med förbehåll om att de skickar ut en salespitch och ska 
spela Veronica Maggio.  
 

3.3. Snack SAGA 
Just nu får inte alla plats på SAGA. Kanske kan man boka en större lokal i vår och ha en stor 
sittning? Festgruppen har bestämt att nämnder, styrelsen, revisorer, förste kastare, kf, 
valberedningen. Vissa personer har betett sig oskönt. Inför framtiden kommer diskussioner föras 
om vilka som får komma, kanske införa i praxis att festledaren det året bestämmer vilka som får 
gå? Skall dock diskuteras med tanke på att jäv kan bli väldigt förekommande.  
 

3.4. Återkoppling senaste stym och projekt 
Möte på onsdag M-sidan. Ledamöterna har fört flera möten med olika personer. JML-policy 
ligger på is för stunden då alla har väldigt mycket att göra, målet är att vara färdig innan 
sommaren. 
 

3.5. Brevlådan 
Inkommet brev om Lussebullar på SM2. Liknande är redan in motion, som man säger.  
 
Styrelsen beslutar  
att avslå brevet pga ovanstående villkor. 
 

3.6. Kolla igenom punkter Trello 
Flyttas sist 
 

3.7. Utvärdering EMESCC 
Redan gjord. 
 

3.8. Phösningen och momentförråd 
Redan gjord. 
 

3.9. Skattkistan 
Redan gjord. 
 

3.10. Hållbart Engagemang 
Redan gjord. 
 

3.11. THS WS 
Borde bokas in? onsdag den 29e januari 2020.  
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3.12. Förråd 
Redan gjord.  
 

3.13. Grillen 
Väldigt otydligt vem som har ansvar för M-grillen. Hitta någon till framtiden  
som ansvarar för grillen.  
 

3.14. SJ-Pengar 
Pengar har kommit tillbaka från resan till Lund, då komfortsystemet inte fungerade. Lisa undrar 
hur hon ska göra för att skicka tillbaka dessa pengar. Erik svarar att göra en vanlig överföring 
och redovisa detta med underlaget som Lisa har kvar.  
 

 
 
4. Mötets avslutande 

 
4.1. Övriga frågor 

Inte betalt tripp till tyskland. Styrelsen löser i splitwise.  
Valnämndsrepresentant: löst! Malte Eriksson är valnämndsrepresentant. 
Prepp SAGA: Halv 8 hos Abel, 2 video, ett live.  
Prepp SM: Arvid ansvarig för handling.  
Glögg, muggar och pepparkakor behöver köpas. 90 glöggmuggar,  
Secret SANTA: 150 max.  
Förtydligande om EMESCC-betalning: vi splitwisar efterkommande sittningar som är extern 
representation.  
 
Nästa STYM måndag 17:17 nästa vecka 
 
 

4.2. Mötets avslutande  
Mötet avslutades 20:56.  
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_______________________                                                                 _________________________ 
Abel Valko, Mötesordförande                                                                   Arvid Svenson, sekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Felicia Lindgren, justerare 


