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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2019
Datum: 2019-02-12
Tid: 12:00
Plats: Styrelserummet
Närvarande:
Emil Grimheden
Josefine Åberg
Mart Waldenstål
Oskar Friedrichsen
Mikaela Andersson
Ida Hagström

Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Informationssekreterare
SAMO & Lokalombud
Utbildningsansvarig

Bilagor:
Kallelse
EKAKs reseplanering
ARMEs reseplanering
Äskning: Ståbord till ARME

§1 Mötets öppnande
Emil Grimheden förklarar mötet öppnat 12:04.

§2 Preliminärer
a) Uppläsande och godkännande av dagordning
Beslut:
Att godkänna dagordningen.

b) Adjungeringar
c) Föregående mötesprotokoll
Beslut:
Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

d) Nästa möte
Emil Grimheden meddelar att nästa möte kommer hållas kl 12:00 tisdagen den 19:e februari.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål
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§3 Fyllnadsval
a) ARME
i) Ravi Linder
Ida Hagström läser upp protokoll från valberedningsintervjun med Ravi Linder.
Beslut:
Att enhälligt välja in Ravi Linder som förtroendepost kassör i ARME för verksamhetsår 2019.

§4 Sektionens dag
Ida Hagström vill att styret går till föreläsningar för att informera sektionen om dagen.
Mart Waldenstål föreslår att informera om möjligheter att äska i god tid.
Mikaela Andersson har tagit kontakt med akademiska hus angående möjligheter att rusta
upp golvet och webgrottan.
Mikaela Andersson upplyser att det kommer vara en skyddsrond innan Sektionens dag och
kan fråga föreningar under skyddsronden om deras behov inför Sektionens dag.
Oskar Friedrichsen informerar att det vecka 13 kommer vara pubrunda och vecka 14 är Bondhelgen samt att Oskar Friedrichsen inte kommer kunna närvara helgen vecka 14.
Mikaela Andersson ska ha möte KS för att planera datum och arbetsuppgifter för sektionens
dag.

§5 Veckans uppgifter
a) Elektrabidrag
Mikaela Andersson ska lösa ett elektrabidrag från E-Styret.

b) Sektionsdrive
Oskar Friedrichsen ska lösa en gemensam drive för alla föreningar på Elektro att dela och
läsa information.

§6 Meddelanden
a) Runda bordet
Emil Grimheden har varit på KU och diskuterat dispositionsavtal. Att informera föreningar
om vad som står i dispositionsavtal diskuteras.
Mikaela Andersson informerar att det kommer vara skyddsrond den 7:e mars.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål
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b) Mailkollen
c) Backa Scoutgård tackar för vår vistelse under IFFEn
Mikaela Andersson ska svara på mailet och tacka för oss.

d) Övriga meddelanden
i) ARMEs ansökan om finansiering av resa enligt representationsresepolicyn
Emil Grimheden sammanfattar reseplaneringen.
Oskar Friedrichsen frågar hur sektionsnyttan ska definieras.
Emil Grimheden svarar att det är E-Styret som definierar den enligt representationsresepolicyn.
Oskar Friedrichsen frågar vad för effekt resan kommer leda till.
Ida Hagström svarar att som reseplaneringen förklarar så skulle ett bättre Date-IT
vara nytta för gemene elektroteknolog.
Oskar Friedrichsen ifrågasätter hur denna resa kommer påverka Date-IT i praktiken
och vilka förväntningar E-Styret bör ha på ARMEs utveckling av Date-IT efter resan.
Josefine Åberg och Mart Waldenstål är redo att gå till val.
Beslut:
Att enhälligt godkänna ARMEs reseplanering.
ii) EKAKs ansökan om finansiering av resa enligt representationsresepolicyn
Emil Grimheden sammanfattar reseplaneringen.
Ida Hagström frågar vad EKAKs sektionsnytta kommer vara.
Emil Grimheden svarar att det enligt reseplaneringen är de kontakter som knyts mellan lärosätena.
Mart Waldenstål undrar hur det kommer påverka gemene elektroteknolog.
Oskar Friedrichsen svarar att de beskriver hur de går på museum för studentikosa
företeelser och föreningar på Aalto för att förstå studentkultur och hur föreningar bidrar till den, något som de delar med sig till bl.a. Elektroteknologsektionen.
Emil Grimheden anser att reseplaneringen kan godkännas och reseberättelsen kan undersökas för att se om sektionsnytta uppfyllts.
Beslut:
Att enhälligt godkänna EKAKs reseplanering.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål
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§7 Äskningar
a) Ståbord till ARME
Beslut:
Att bordlägga äskningen till nästa möte.

§8 Övriga frågor
§9 Mötets avslutande
Emil Grimheden förklarar mötet avslutat 13:10

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål
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Kallelse till styrelsemöte nr 5, 2019
Datum: 2019-02-12
Kl: 12:00
Plats: Styrelserummet
Kallade:
Emil Grimheden
Josefine Åberg
Mart Waldenstål
Oskar Friedrichsen
Mikaela Andersson
Ida Hagström

Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Informationssekreterare
SAMO & Lokalombud
Utbildningsansvarig

Bilagor:
Äskning Ståbord till ARME

Förslag till dagordning:
§1 Mötets öppnande
§2 Preliminärer
a) Uppläsande och godkännande av dagordning
b) Adjungeringar
c) Föregående mötesprotokoll
d) Nästa möte

§3 Fyllnadsval
a) ARME
i) Kassör - Ravi Linder

§4 Sektionens dag
§5 Veckans uppgifter
a) Elektrabidrag
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§6 Meddelanden
a) Runda bordet
b) Mailkollen
c) Övriga meddelanden

§7 Äskningar
a) Ståbord till ARME

§8 Övriga frågor
§9 Mötets avslutande
Emil Grimheden
Sektionsordförande
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Planering för resa till Aalto University
Elektroteknologsektionens Kalle Anka Kommitté
EKAK har fått en inbjudan från Aalto University’s Guild of Electrical Engineering internationella
kontakt-grupp (SIK) att besöka dem för att hålla i det årliga häfvet och gå på deras bal.
EKAKs fem medlemmar: Kalle Anka, Wilbur, Fröken Kanin, Simba och Dr. Dawson
efterfrågar därför enligt policyn för representationsresor att resa från Helsingfors till
Stockholm redogjort i tabellen inköp till ett totalt belopp av 2980,00 kr. Detta alternativ
är efter omständigheterna det billigaste alternativet då häfvutrustning måste tas med.
Det uppmärksammas stort i Finland att EKAK besöker Aalto där EKAK, förutom att hålla i häfvet,
får en rundtur på universitetets museum för studentikosa företeelser runtom i världen.
Detta kan de ta lärdom av och dela med sig av på Chalmers, något som främjar
Elektroteknologsektionen. EKAK blir bjudna till Teknologföreningen (TF), föreningen för
finlandsvenska studerande vid Aalto, där de får utbyta kultur och knyta kontakter mellan
lärosätena. För att belysa vikten av EKAKs besök kan nämnas att en grupp föreningsaktiva
hos SIK får i uppdrag att planera EKAKs vistelse så att de har aktiviteter från morgon till
morgon varje dag.
EKAK blir även bjudna på SIKs årliga bal där de representerar Elektroteknologsektionen på
Chalmers genom att hålla tal där man kort berättar om Elektro på Chalmers och dess
kultur samt sitt samarbete med SIK inför hundratals gäster. Detta är ett utbyte som är
unikt för båda lärosätena och värderas högt av dem. Ett tydligt exempel på effekterna från
det kulturella utbytet är att den enda visan på svenska som tas upp på balen är Quarls
snapsvisa och tas upp av EKAK. Den är vida känd bland föreningsaktiva på Aalto.
Ett bevis på SIKs entusiasm inför EKAKs besök är de förberedelser som har gjorts. Exempelvis
inbjudan på brev till EKAK, mailkontakt som förts de senaste månaderna, timplanering för
vistelsen, boende under hela vistelsen och en hemsida1 som skapats för att föranmäla sig
till häfvet, se Bilaga 1 för bild av hemsidan. Ett levande bevis på de storståtliga
vänsksapsband som knyts är Janne Lahdenperä som sedan sent 1900-tal varit med EKAK
och sjungit Quarls Snapsvisa på äventyren i öst.

1.

https://sika.sahkoinsinoorikilta.fi/ohlhafv/list

Inköp
Artikel för inköp

Länk/artikelnummer

Antal á
styckpris

Totalt pris

C hytt för 3 personer

Båtbiljett Helsingfors-Stockholm

1 st á 1570 kr

1570 kr

C hytt för 2 personer

Båtbiljett Helsingfors-Stockholm

1 st á 1410 kr

1410 kr

Moms 0% på
alla ovan

Total kostnad

Belopp

(Exklusive moms)

2980 kr

Inklusive moms

2980 kr

Bilaga 1.

