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Protokoll  
 
Mötets art:  Stym 12 
Datum: 2020-10-27 
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 
Gustaf Wedfelt, Ettans Post 
Andrea Staverfeldt 
 
1. Mötets öppnande 

 
1.1. Mötet öppnade 17:32. 

 
 

2. Formalia 
 
2.1. Val av mötesordförande 

Filip Björklund, valdes till mötesordförande. 
 

2.2. Val av justerare 
Gustav Westling, valdes till justerare.  
 

2.3. Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 
 

2.4. Godkännande av dagordning 
Punkt om Andrea läggs till. 
Godkänd. 
 

3. Punkter 
 

3.1. Andreas punkt 
Lite frågor kring kontrakt vid hyrning av m-bussen har uppkommit. Vanligtvis är det ordförande 
som står på kontraktet. Om något händer m-bussen så måste alltså ordförande stå för kostnaden 
men under phösning/spexvecka är det många olika som kör och lätt att olyckor händer utan att 
man vet exakt vem som är “skyldig”. Därför blir det svårt om något skulle hända bussen och 
man sedan mycket senare kommer med att någon måste stå för kostnaden av skadorna. Det 
borde införas en preskriberingstid för denna typen av händelser och kostnader. Borde finnas en 
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gräns, (minimibelopp) på vad man ska betala eftersom det blir dyrt för en student med maxtak 
på 5000 kr, samt tydligare information vid hyrning av m-bussen. 
George ska kontakta Theo och styrelsen kommer sedan att meddela Andrea. 
 

3.2. Återkoppling 
Filip har varit på ordföranderåd. Fysik har ett speciellt tillfälle där kandidater presenterar sig 
själva och man kan ställa frågor innan SM, vilket skulle kunna vara ett alternativ för oss. Speciellt 
om det bara är en som söker en post, det skulle även spara en del tid under själva SM. Kan 
presenteras som en proposition på SM2 och införas på SM3 och SM4.  
KBM kan har pubar i Nymble, kostar 500 kr under coronatider och man kan vistas totalt 140 
personer i lokalen. 
Angående blippar till förråd måste vi prata med Exeger och det skulle vara bra om Gustav pratar 
med exeger-gustav och skriver över kontraktet på styrelsen, eftersom det kostar mycket pengar 
om någon nyckel skulle tappas bort. För att få fler blippar som styrelsen kan låna ut till MLG vid 
behov.  
Filip har pratat med NN om digitala signaturer vilket skulle kunna utnyttjas av spexet och 
mottagningen också, i utbyte mot lite pr på sektionens kanaler. Skulle vara en bra idé att på nya 
m-sidan ha en sida där det står samarbetspartners.  
Munskydd och plasthandskar har köpts in och finns i inre.  
Inbjudan till Bergsmiddag den 20:e november, kul! 
Bra om kommande SM ligger lite längre fram än veckan före tenta perioden. 
 

3.3. Corona och fester 
Nya besked kom förra veckan och även lokala restriktioner kan införas. Dansgolv ska inte 
arrangeras och alla riktlinjer måste följas. THS har pratat med lärosäten runt om i landet och 
sektionerna borde trycka på KTH om att få ha alkoholevent i sektionslokalerna eftersom det är 
bättre att träffas i en stor sektionslokal än t.ex i en liten lägenhet. 
Kunna ha fler digitala event, som digital AW. Många i ettan vet knappt vad som sker på 
sektionen eftersom många event inte kan hållas som tidigare pga corona.  
Styrelsen beslutar att stå bakom dokumentet om att trycka på KTH om att införa alkoholevent 
igen. 
 

3.4. SMART 
Lunds styrelse har kontaktat Gustav och meddelat att skåne har skärpta restriktioner och därför 
inte kan komma till SMART. Det är även ökad smittspridning i Stockholm och nya lokala 
restriktioner kan komma ut för Stockholm vilken dag som helst. Är det ansvarsfullt att 
fortfarande hålla SMART trots detta? Majoriteten av styrelsen tycker inte det är försvarbart att 
hålla SMART som läget ser ut nu. 
Styrelsen beslutar att ställa in ett fysiskt SMART och istället börja planera inför ett digitalt 
SMART. Biljetter kan ersättas från SMART-fonden och lokaler ska avbokas. Märken kan skickas 
ut via posten.  
 

3.5. ÖPH rekrytering 
Styrelsen diskuterade pågående rekrytering av ÖPH.  
 

3.6. Gamla Verksamhetsberättelse: Tips o Tricks 
Bordläggs. 

 
3.7. Lagerföring 

Inventering måste göras och revisorerna vill dubbelkolla att det är gjort efteråt. Filip bokar in 
tisdag 3e november med KBM för att inventera. 
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3.8. Äskning - Camlink 

Presidiet godkände en äskning på 1389 kr från KN för att köpa in en camlink som gör att man 
kan använda en systemkamera för att livestreama t.ex spexet men även SM i framtiden. 

 
 
4. Mötets avslutande 

 
4.1. Övriga frågor 

Gustaf frågar vad äskningar är och Filip förklarar. 
 

4.2. Mötets avslutande  
Mötet avslutades 19:41. 
 

4.3. Nästa möte 
Måndag 2 november kl 17:17. 
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_______________________                                                                 _________________________ 
Filip Björklund, mötesordförande                                                           Lisa Wilk, sekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Gustav Westling, justerare 
 
 


