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Protokoll  
 
Mötets art:    Stym 14 
Datum:   2019-11-21 
Tid:   12:00 
Plats:   V01 
Närvarande: 
Matilda Östman, Ordförande 
Abel Valko, Vice Ordförande 
Erik Öbrink, Kassör 
Arvid Svenson, Koordinator 
Felicia Lindgren, Styrelseledamot 
Filip Björklund, Styrelseledarmot 
Jonathan Lindén, Styrelseledamot 
Lisa Wilk, Ettans Post 
Saga Herlenius, Klubbmästare 
 
 
1. Mötets öppnande 

 
1.1. Mötet öppnade 18:10 

 
2. Formalia 

 
2.1. Val av mötesordförande 

Abel Valko valdes till mötesordförande 
 

2.2. Val av justerare 
Jonathan Lindén valdes till justerare 
 

2.3. Adjungeringar 
Inga adjungeringar 
 

2.4. Godkännande av dagordning 
proposition KBM verksamhetsår föra ̊dsundersökning 
boka möte med Andreas Alm  
 

3. Punkter 
 
3.1. Återkoppling senaste stym och projekt 

Fracktävling avslutad 
Bild på oss i frack på måndag 25/11/2019 Maskin weekly ej startad än 
JML-policy och handlingsplan påbörjad Lunchmöte gick bra  
 

3.2. Brevlådan 
Tom 
 

3.3. Omorganisation av MLG 
Vi borde hålla separat ”omorganisation av mlg-möte” 
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3.4. Uvärdering av EMESCC 
Bordläggs 
 

3.5. Återkoppling av EMESCC WC 
studienämnden börja med inofficiella träffar med sköna pedagoger 
till KN allt som läggs upp på sociala medier ska finnas på engelska 
idé till IG, potlock/halv åtta hos mig 
 

3.6. Hållbart engagemang 
riva upp hela styrelseupplägget och bygga upp den på nytt? 
prioritera vårt välmående 
visa “ostressad” bild av styrelsen utåt  
 

3.7. EMESCC-betalning 
Diskuteras och röstning sker vid nästkommande möte. 
 

3.8. THS WS 
Bordläggs 
 

3.9. Viceråd rapport 
sälj över 100 000/månad under en 3 mån period ger lägre avgift hos isettle, om man ställer in 
det, KBM vid tentapub?  

3.10. pratar om försa ̈kringar 
“facebook är outdated” 
när JML-policy och handledning är klar skicka gärna till medtech och W hållbarhetsnämnder 
finns och W har en 
I har it-ansvarig som ser till att hemsidan fungerar, konton, podio, gsuite etc revisorer får arvode 
av THS 
THS har ordlista engelska-svenska 
fysik har master-mottagning 
studiebevakning på engelska och masterbevakning 
open och bygg kanske vill ha bord och grill 
KTH kanske är osköna för att studiebevakningen inte är bäst 
***paus*** 
***mötet återupptaget 19:24*** 
 

3.11. MLG2 Planering 
MLG2 är på tisdag 26/11/2019 
mat ingår inte i budget, fika är dock ett måste! 
Matilda fixar fika för hon är festplanerare 
SKO vill ha punkt 
KN vill ha punkt 
NN vill ha punkt  
diskutera MLG organisation 
skapa event-guide som punkt 
 

3.12. SM-rapporter 
Ledamöterna skriver till deras grupper 
 

3.13. SCC 
Borde stå SSC, bordläggs. 
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3.14. MiT-hänge 
Filip pratar med maskineriet om hänge 
 

3.15. KBM rekrytering 
Gicks igenom på förra mötet 
 

3.16. Valnämndsrepresentant 
 
Styrelsen beslutar 
att  nominera valberedningens sammankallande, Daniel Gröttheim, till rollen som 
valnämndsrepresentant till THS. 
 

3.17. Proposition KBM verksamhetsår 
Redan avhandlat 
 

3.18. Förrådsundersökning 
Styrelsen kollar hur mycket förrådsutrymme som finns 
 

3.19. Boka möte med Anders Alm 
Erik och Matilda bokar möte med Andreas och pratar om ett par utvalda produkter 
 
 
 

4. Mötets avslutande 
 
4.1. Övriga frågor 

Styrelsen kollar om det finns hederspriser som ska delas ut under SM, men det finns ej.  
Nästa styrelsemöte sätts till 25/11/2019, kl 17:17.  
 

4.2. Mötets avslutande  
Mötet avslutades 20:23. 
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_______________________                                                                 _________________________ 
Abel Valko, Mötesordförande                                                                  Lisa Wilk, sekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Jonathan Lindén, justerare 


