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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7, 2019
Datum: 2019-02-20
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
Äskning Ståbord till ARME
Svar Ståbord till ARME
Äskning Mat till utbildning i grafisk design
Svar Mat till utbildning i grafisk design
Äskning Blender och milkshakeglas
Svar Blender och milkshakeglas
Äskning Inspirerande ord från Dogge Doggelito
Svar Inspirerande ord från Dogge Doggelito

§1 Mötets öppnande
Emil Grimheden förklarar mötet öppnat 12:07.

§2 Preliminärer
a) Uppläsande och godkännande av dagordning
Emil Grimheden föreslår att vi ska ta beslut i äskning Inspirerande ord från Dogge Doggelito.
Beslut:
Att godkänna dagordningen med tillägget äskning Inspirerande ord från Dogge Doggelito
under paragraf 3 Äskningar.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål
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b) Adjungeringar
c) Föregående mötesprotokoll
Oskar Friedrichsen läser upp 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 26:e februari.

§3 Äskningar
a) Ståbord till ARME
Emil Grimheden sammanfattar äskningen.
Mikaela Andersson frågar var de kommer förvara detta bord.
Utrymme för bordet diskuteras och alternativa bord undersöks och diskuteras.
Beslut:
Att enhälligt avslå äskningen med motivation att ett utrymme för förvaring behöver
presenteras tillsammans med äskningen.

b) Mat till utbildning i grafisk design
Emil Grimheden sammanfattar äskningen.
Ida Hagström anser att TT i nuläget är socialt avskilda från resten av sektionen och detta
skulle främja sektionens sammanhållning.
Emil Grimheden anser att denna äskning skulle kunna skapa ett prejudikat för hur andra
föreningar kan äska för representation mellan föreningar.
Josefine Åberg påpekar att detta är för ett utbildningstillfälle och inte representation eller
kalas.
Mart Waldenstål påpekar att maten inte har något med utbildningen att göra.
Emil Grimheden tar upp exempel från bland annat mottagningen och kassörsutbildningen
där sektionen annars sponsrar med mat.
Ida Hagström anser att denna information och utbildning kunde tagits under IFFEn och
borde till nästa år.
Josefine Åberg är redo att gå till val.
Ida Hagström undrar om det är tackkalas vi är rädda för att föreningar kommer vilja
sponsra.
Emil Grimheden anser att vi inte är rädda för det men bör ta hänsyn till hur andra
föreningar kommer förvänta sig att få respons på äskningar för liknande situationer.
Mikaela Andersson, Oskar Friedrichsen och Emil Grimheden är redo att gå till val.
Beslut:
Att enhälligt godkänna äskningen i sin helhet.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål
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c) Blender och milkshakeglas
Emil Grimheden sammanfattar äskningen.
Mart Waldenstål undrar om de tänkt servera efterrätter i glasen också.
Emil Grimheden svarar att det verkar så.
Ida Hagström anser att minst 60 glas behövs då.
Emil Grimheden uppmärksammar det höga priset på glasen och tar i reflektion att hyran
är betydligt lägre så glasen skulle behöva användas många gånger innan det skulle vara
lönsamt att ha köpt glasen.
Josefine Åberg undrar vad för blender de har äskat för.
Alternativ för blender undersöks och diskuteras.
Ida Hagström lämnar mötet 12:48.
Ida Hagström återvänder till mötet 12:53.
KS budget undersöks och plan för större äskningar diskuteras.
Beslut:
Att enhälligt avslå äskningen med motivation att glasen inte är värd en långsiktig investering, att den dyrare blendern är för dyr och den billigare blendern har gått ur sortiment.

d) Inspirerande ord från Dogge Doggelito
Emil Grimheden sammanfattar äskningen.
Josefine Åberg är redo att gå till val.
Ida Hagström tar upp att SNE har en äskningsbudget hos Hans och att de kan äska för
detta där.
Oskar Friedrichsen är redo att gå till val.
Beslut:
Att enhälligt avslå äskningen med motivation att SNE har pengar att söka hos programledningen för studiefrämjande syften.

§4 Övriga frågor
Styret frågar enhälligt och retoriskt när förra årets Styre kommer ta ut sitt gerümpel ur
rummet.

§5 Mötets avslutande
Emil Grimheden förklarar mötet avslutat 13:30.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål
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Kallelse till styrelsemöte nr 7, 2019
Datum: 2019-02-20
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
Äskning
Äskning
Äskning

Ståbord till ARME
Mat till utbildning i grafisk design
Blender och milkshakeglas
Inspirerande ord från Dogge Doggelito

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

§3 Äskningar
a) Ståbord till ARME
b) Mat till utbildning i grafisk design
c) Blender och milkshakeglas

§4 Övriga frågor
§5 Mötets avslutande
Emil Grimheden
Sektionsordförande

SVAR PÅ ÄSKNING
2019-02-20
E-STYRET

Svar på äskning: Äskning av stå/rekryteringbord
E-styret har under styrelsemöte den 20/2 valt att avslå äskningen på grund av nuvarande
förvaringsbrist. Då ARME och EØK för närvarande delar förråd är förvaringen för ett icke
ihopfällbart ståbord begränsad. E-styret önskar därför få ett förvaringsförslag på det äskade
bordet, alternativt på ett annat bord.

Ankeborg, den

_______________________
Mart Waldenstål
E-styret 2019
Ekonomiansvarig

Ankeborg, den

________________________
Emil Grimheden
E-styret 2019
Ordförande
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SVAR PÅ ÄSKNING
2019-02-20
E-STYRET

Svar på äskning: Mat till utbildning i grafisk design
E-styret har under styrelsemöte den 20/02 valt att godkänna äskningen på 45 kr per person
med ett maxtak av 2500 kr då styret anser att detta skapar större förståelse för TTs arbete
bland föreningsaktiva och kommer hjälpa båda parter i arbetet samt kommer aktiviteten
främja gemenskap inom sektionen.

Ankeborg, den

_______________________
Mart Waldenstål
E-styret 2019
Ekonomiansvarig

Ankeborg, den

________________________
Emil Grimheden
E-styret 2019
Ordförande
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SVAR PÅ ÄSKNING
2019-02-20
E-STYRET

Svar på äskning: Blender & Milkshakeglas
E-styret har under styrelsemöte den 20/02 valt att avslå äskningen i sin helhet då styret dels
anser att 24 st milkshakeglas är för få för att kunna användas till en pub, samt att kostnaden
för dessa känns onödigt högt. Vi finner således att det är lämpligare att hyra liknande glas vid
behov, än att köpa in.
Gällande blendern har E-styret funnit “Blecndtech Classic 575” något för dyr för det
beskrivna ändamålet. Den vita “Magimix Le Blender” för 1.879 kr har även dessvärre utgått
från cdon utbud, men finns att beställa i svart från “Bagaren och Kocken” dock för 2.499 kr.
E-styret kollade runt lite lätt på marknaden och fann bland annat två stycken blenders till ett
lägre pris, men som fyller äskningens ändamål.
Vi önskar således en noggrannare undersökning av blenderns på marknaden som uppfyller era
ändamål.
(https://cdon.se/hushallsapparater/wilfa-wblb-1400-p39497857)
(https://cdon.se/hushallsapparater/masterpiece-blender-esb9300-rostfritt-stal-p44799562)

Ankeborg, den

_______________________
Mart Waldenstål
E-styret 2019
Ekonomiansvarig

Ankeborg, den

________________________
Emil Grimheden
E-styret 2019
Ordförande
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SVAR PÅ SNES ÄSKNING
2019-02-20
E-STYRET

Svar på äskning: Inspirerande ord från Dogge Doggelito
E-styret har under styrelsemöte den 20/2 valt att avslå äskningen på 3000.00 kr då styret anser
att SNE ska ansöka om pengar i utbildningssyfte från Programledningen. Programledningens
budget har 15.000 kr avsatt för initiativ från SNE för att förbättra studienämndens arbete.

Ankeborg, den

_______________________
Mart Waldenstål
E-styret 2019
Ekonomiansvarig

Ankeborg, den

________________________
Emil Grimheden
E-styret 2019
Ordförande
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