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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6, 2018

Datum: 2018-02-20
Tid: 12:00
Plats: Styrelserummet

Närvarande:

Emma Dahlin Ordförande
Svante Trelsmo Vice ordförande
Sebastian Svanland Ekonomiansvarig
Max Börjesson Informationssekreterare
Andreas Andersson SAMO & Lokalombud
William Christensen Ahl Utbildningsansvarig

Bilagor:

Kallelse
Äskning: Kaffeburk
Svar p̊a äskning: Kaffeburk
Äskning: Resa för utbyte av traditioner och kunskaper
Svar p̊a äskning: Resa för utbyte av traditioner och kunskaper

§1 Mötets öppnande

Emma Dahlin förklarar mötet öppnat kl. 12:07.

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

Att godkänna dagordningen.

b) Adjungeringar

c) Föreg̊aende mötesprotokoll

Beslut:

Att lägga föreg̊aende mötesprotokoll till handlingarna.

d) Nästa möte

Beslut:

Att nästa möte äger rum 27/2.

Sekreterare

Max Börjesson

Ordförande

Emma Dahlin

Justerare

Svante Trelsmo
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§3 Studentrösten

a) När

Sker i läsvecka 4 eller 5 i läsperiod 4. William Christensen Ahl blir ansvarig för att styra
upp det.

b) Fokus

SNE ansvarar för utbildningsrelaterade fr̊agor, ARME för arbetsmarknadsrelaterade och
E-styret för sektionsrelaterade. Fr̊agorna ska vara aktiva och konkreta. Möte med SNE
och ARME om detta behövs.

§4 Diskussionsmöte med föreningar

a) När, kväll

Torsdag nästa vecka den 28/2 p̊a kvällen. Vi sammanställer diskussionsunderlag och age-
rarar diskussionsledare. Svante Trelsmo mailar till föreningarna idag.

§5 Genomg̊ang av veckans arbetsuppgifter

a) Sektionsmöte

Sammanfattning av utskottsmötena, de som varit p̊a utskottsmöten ska presentera vad de
pratat om. Svante Trelsmo och William Christensen Ahl hämtar maten.

b) Sammanfattning IFFE

Sammanfattningen behöver skrivas färdig och struktureras upp s̊a att den kan skickas ut
snarast.

c) Fotoaffisch

Andreas Andersson löser ett förslag när vi f̊att bilderna. Lite mer information om vad vi
(de olika posterna) sysslar med.

§6 Meddelanden

a) Runda bordet

Svante Trelsmo har inget att meddela.

William Christensen Ahl har haft möte med SNE och de tycker att det är viktigt att vi
arbetar för att studienämnden fylls nästa år.

Sekreterare

Max Börjesson

Ordförande

Emma Dahlin

Justerare

Svante Trelsmo
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2018-02-20

Sebastian Svanland har inget att meddela.

Max Börjesson har varit p̊a infU där det diskuterats affischer, röstningssystem p̊a sek-
tionsmöten, programvarulicenser samt en del annat. Tyvärr las utskottet ner i brist p̊a
intresse men vi kan alltid kontakta kommunikationsavdelningen p̊a k̊aren om vi har n̊agra
fr̊agor.

Andreas Andersson ska jaga p̊a dem som skulle ha städat korridoren ig̊ar.

Emma Dahlin har inget att meddela.

b) Mailkollen

Emma Dahlin har f̊att mail fr̊an en grupp alumner som ska arrangera en återträff; de
önskar en presentation fr̊an E-styret om hur elektroteknologsektionen och utbildningen
ser ut idag i samband med detta.

c) Övriga meddelanden

§7 Äskningar

a) Kaffeburk

Oskar Leander, och fler därtill, anser att kaffet har en skumsmak och för att aromerna
inte ska spridas innan kaffet bryggs äskar han 69 kr för inköp av en kaffeburk.

Beslut:

Att godkänna äskningen i sin helhet.

b) Resa för utbyte av traditioner och kunskaper

S̊angboksCommittén och fanbäreriet vill åka p̊a resa för att utbyta traditioner och kun-
skaper, helst till DTU, de avser att rapportera skriftligt hur nöjesliv, PR och evenemang
sköts p̊a den organisation de besöker.

Beslut:

Att bordlägga äskningen till nästa styrelsemöte.

Max Börjesson deltog inte i beslut tagna under §7 b)

§8 Övriga fr̊agor

a) Sektionens dag

N̊agon g̊ang efter Cortègen.

Sekreterare

Max Börjesson

Ordförande

Emma Dahlin

Justerare

Svante Trelsmo
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b) Kundvagnen till kalleböjen

Den gamla vagnen ska slängas och E6 kundvagn ska l̊asas fast i Kalleböjen istället.

§9 Mötets avslutande

Emma Dahlin förklarar mötet avslutat kl. 13:01.

Sekreterare

Max Börjesson

Ordförande

Emma Dahlin

Justerare

Svante Trelsmo
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Kallelse till styrelsemöte nr 6, 2018

Datum: 2018-02-20
Kl: 12:00
Plats: Styrelserummet

Kallade:

Emma Dahlin Ordförande
Svante Trelsmo Vice ordförande
Sebastian Svanland Ekonomiansvarig
Max Börjesson Informationssekreterare
Andreas Andersson SAMO & Lokalombud
William Christensen Ahl Utbildningsansvarig

Bilagor:

Äskning kaffeburk
Äskning Resa för utbyte av traditioner och kunskaper

Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

b) Adjungeringar

c) Föreg̊aende mötesprotokoll

d) Nästa möte

§3 Studentrösten

a) När

b) Fokus

§4 Diskussionsmöte föreningar

a) Kväll,datum

§5 Genomg̊ang av veckans arbetsuppgifter

a) Sektionsmöte

b) Sammanfattning IFFE

c) Fotoaffisch
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2018-02-20

§6 Meddelanden

a) Runda bordet

b) Mailkollen

c) Övriga meddelanden

§7 Äskningar

a) Kaffeburk

b) Resa för utbyte av traditioner och kunskaper

§8 Övriga fr̊agor

a) Sektionens dag

b) Kundvagn kalleböjen

§9 Mötets avslutande

Emma Dahlin
Sektionsordförande




















