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Protokoll  
 
Mötets art:  Stym 6 
Datum: 2020-08-31 
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 
Kevin Lai, SkO 
Ludvig Wingårdh, Dirre 
Sofia Linde, Dirre 
Klara Strömmesmed, Tomteförälder 
Ellenore Bodin, Tomteförälder 
Erik Ljung Verkstadsansvarig 
Matilda Östman, Polhemsråd 
 
 
1. Mötets öppnande 

 
1.1. Mötet öppnade 17:22. 

 
 

2. Formalia 
 
2.1. Val av mötesordförande 

Filip Björklund valdes till mötesordförande. 
 

2.2. Val av justerare 
George Khalaf, valdes till justerare.  
 

2.3. Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 
 

2.4. Godkännande av dagordning 
Lägger till punkt om maskineriet, efter jubelspexet. 
 
 

3. Punkter 
 

3.1. Återkoppling och uppdatering av arbetsfördelning 
Mottagningen är klar. 
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3.2. Äskning - Tomteföräldrar 

Det behövs extra pengar eftersom tackköret inte kan vara i Smörjis i år. Ungefär 18 000 kr totalt 
ca 14 000 kr för lokal, (varvet med rabatt) och resterande för att matcha förra årets budget, för 
mat, märke etc.  
Matilda har en lokal där hon kan ge ett förmånligt pris, speciellt på sön-tors. Eftersom det 
kommer bli lite svårare att ha fester och event på campus detta läsåret kan det därför vara bra att 
ha en tillgänglig lokal utanför campus.  
Styrelsen ska skicka en lista med event och datum till Matilda för det kommande halvåret och 
Matilda kommer att återkoppla med en offert. Sara kommer att kontakta studiesociala nämnder 
om planerade event och skicka till Matilda. 
Styrelsen beslutar att det är okej att boka lokalen och äskning på 4910 kr till resterande utgifter. 
Väntar med lokalhyran i inväntan på Matildas offert.  

 
3.3. Jubelspexet - Äskning 

Jubelspexet har en del monitorer som används utav hela sektionen för diverse event. 
Monitorerna går bra att använda för fester men dirrarna vill ta ut 10 000 kr ur teknikfonden för 
att köpa nya monitorer som specifikt ska användas för spexet.  
Styrelsen beslutar att dirrarna kan ta ut 10 000 kr ur teknikfonden för att köpa nya monitorer. 
 

3.4. Maskineriet 
Maskineriet ha pratat i några år om att införskaffa en bandslip. Erik har tagit fram en offert på 
6000 kr. Detta är något som kommer kunna användas i kommande år på maskin.  
Styrelsen beslutar att godkänna äskningen på 6000 kr för inköp av bandslip. 
 

3.5. Corona 
Filip har skickat dokumentet om riktlinjer till MLG och  fick positiv respons. Filip har också 
mejlat Charlie om inköp av handsprit. 
Styrelsen beslutar att godkänna Corona-policyn. Policyn kommer att uppdateras allt eftersom 
myndigheterna går ut med fler riktlinjer.   

 
3.6. Uppdatering om Mottagningen 

Gustav och Emelie har haft möte med ÖPH angående phösarnas mående under mottagningen 
och halvtidsenkät skickades ut till phösarna. Det verkar vara många Ettan som är taggade på att 
bli nämndaktiva i år. Extra viktigt att se till att undvika dubbelrekrytering så att så många som 
möjligt kan vara med i någonting, kan regleras vid nämndrekryteringsmötet. 
Phöto hade även ett lyckat online-event. 
 

3.7. Datum för lunchrastkaffet för Ettan 
Fredag 11e September. 
 

3.8. Välkomstmejl till Ettan & Sociala medier 
Filip kommer att fixa mejl under veckan, innan fredag. 
 

3.9. Styrelsemiddagar 
Bordläggs. 
 

3.10.Nämndrekryteringen 
Ledamöterna hör av sig till sina respektive nämndordförande och frågar hur rekryteringen går 
och informerar om att rekryteringsperioden förlängs till 8e. 
Styrelsen beslutar att förlänga rekryteringsperioden till 8e september, förutom Studienämnden. 
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Lisa kommer att kontakta KNO och be honom att gå ut med informationen till sektionen. 
 

3.11. SMART 
Har inte hänt så mycket i planeringen eftersom det varit mottagning. Lisa hittade en lokal och 
har pratat med Kristin Salmi som berättade att de hade hyrt annexet i nymble och festlokaler i 
idun och kungshamra förra SMART. 
 

3.12.Utvärdering av period 0 
Bordläggs. 
 

3.13.Backlog inför SM1 
Lisa hör av sig till valberedningssammankallande Jonathan Frahm och informerar om att SM1 
kommer hållas online den 6e oktober. 
 

3.14.Få ordning på fonder & konton 
Filip och Emelie har pratat med Erik Öbrink för att informera sig om hur budget osv ser ut för 
hela sektionen, fonder, skattkistan osv. 
 

3.15.Verksamhetsplan 
Filip vill skicka ut en enkät till MLG om vad de vill göra under verksamhetsåret. 
 

3.16.Tält för sektionen 
Kanske kan lösas med annan lokal.  

 
 
4. Mötets avslutande 

 
4.1. Övriga frågor 

Fota styrelsen, inom en snar framtid. 
Studieskyddsombud är Jonas Vendel och Kevin Lai. 
 

4.2. Mötets avslutande  
Mötet avslutades 19:21. 
 

4.3. Nästa möte 
Måndag 7 september kl 17:17. 
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_______________________                                                                 _________________________ 
Filip Björklund, mötesordförande                                                           Lisa Wilk, sekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________ 
George Khalaf, justerare 
 
 


