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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9, 2019
Datum: 2019-03-04
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
Motion:
Motion:
Motion:
Motion:

Ekonomisk policy
Ny upplaga av sångboken
Revidering i resepolicy
Aluminiumskylt i Kajsabaren

§1 Mötets öppnande
Emil Grimheden förklarar mötet öppnat 12:11.

§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 12:e mars.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål
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§3 Propositioner
Mikaela Andersson informerar om sitt arbete på en proposition att tillsätta en arbetsgrupp
för att se över och möjligen revidera sektionens likabehandlingspolicy.
Mikaela Andersson informerar om sitt arbete på en proposition att skapa ett veckoblad.
Josefine Åberg och Emil Grimheden anser att det inte behövs för tillfället.
Mikaela Andersson tar upp att det åligger sektionsordförande att skriva sektionens dagbok
och frågar om E-styrets intresse att skapa en proposition för att stryka det ur sektionens
reglemente.
Samtliga närvarande är för att en proposition ska skrivas.

§4 Veckans uppgifter
a) Sektionsmöte
Förberedelser för sektionsmötet diskuteras.

§5 Meddelanden
a) Runda bordet
Emil Grimheden har KU idag.
Oskar Friedrichsen har inget att meddela.
Josefine Åberg meddelar att ArmE vill ha fler medlemmar så snart som möjligt då DatEIT planeringen börjar snart.
Josefine Åberg berättar om en incident i korridoren som hon bevittnade där två föreningar
var i tvist om huruvida [FÖRENING 2] följt förhållningsregler i [FÖRENING 1]s lokal.
Oskar Friedrichsen anser att man bör planera in möte med föreningarna för att lösa incidenten och utveckla ett arbetssätt för [FÖRENING 1] hur man ger kritik eller erbjuda
utbildning om hur man ger effektiv kritik.
Ida Hagström anser att alla föreningar bör följa de regler som finns angående [FÖRENING
1]s lokaler och om de överträds så har [FÖRENING 1] rätt att skarpt tillrättavisa andra
föreningar.
Mart Waldenstål ska på eko-forum för att diskutera ekonomifrågor.
Mikaela Andersson har varit på SU6 och diskuterat hälsomiljöfrågor, skyddsrond och
mottagning.
Mikaela Andersson har varit på utbildning om suicidprevention.
Ida Hagström har UU senare denna dag.
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b) Mailkollen
Mail som kommit sedan förra styrelsemötet behandlas.

c) Övriga meddelanden
Mikaela Andersson meddelar att på SU6 togs det upp att posters har dykt upp på campus
som förtalar JämK och dessa posters ska rivas ner.

§6 Motioner
a) Ekonomisk policy
Emil Grimheden läser upp en sammanfattning av policyn.
Policyn anses av samtliga närvarande som bra.
Mart Waldenstål påpekar att policyn kallar kommittéerna för föreningar, något som inte
stämmer med hur skatteverket ser sektionen.
Emil Grimheden påpekar att det är en policy och att hur skatterverket ser på det då inte
spelar någon roll.
Ida Hagström påpekar att KS och SNE inte är föreningar och att policyn då inte skulle
täcka dem.
Emil Grimheden svarar att enligt reglementet så är KS en förening och SNE en nämnd.
Mart Waldenstål lämnar mötet kl 12:51.
Diskussion om hur policyn ska täcka samtliga grupper på sektionen förs.
Ida Hagström påpekar att TT inte är definierad som en förening heller enligt reglementet.
Mart Waldenstål återvänder till mötet kl 12:52.
Styret är för motionen och anser det bäst att senare förändra reglementet för att motionen ska täcka alla föreningar.

b) Ny upplaga av sångboken
Emil Grimheden läser upp en sammanfattning av policyn.
Den i motionen presenterade kostnaden diskuteras.
Antalet sångböcker som säljes över tid diskuteras.
Färgen på omslaget och den förväntade totalkostnaden diskuteras.
Hur budgeten för sektionen kan anpassas för böckerna diskuteras.
Mart Waldenstål anser att budget för lokaler kan sänkas och påpekar att detta kan påverka
möjligheten att lägga nytt golv i Anketorg.
Ida Hagström anser att mycket pengar går till balen och att den kan budgeteras om för
att finansiera sångböckerna.
Mart Waldenstål anser att kostnaden bör läggas på KS då det är den föreningen som
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kommer få vinsten av att sälja böckerna.
Styret är för motionen med tillägget att SbC ska köpa in 800 exemplar för ett maxbelopp
av 40 000 kronor.

c) Revidering i Resepolicy
Emil Grimheden läser upp en sammanfattning av policyn.
Diskussion kring den första att-satsen diskuteras.
Att ha ett slutdatum gillas men antalet dagar diskuteras.
Diskussion kring den andra och tredje att-satsen diskuteras.
Då styrelsemötesprotokoll är offentliga handlingar anses det inte finnas anledning att presentera reseberättelser under sektionsmötet också så andra och tredje att-satsen ogillas.

d) Aluminiumskylt i Kajsabaren
Emil Grimheden läser upp en sammanfattning av policyn.
Ida Hagström lämnar mötet 13:39.
Om Styret anser att Kajsabaren ska ha reklam i baren diskuteras.
Mikaela Andersson påpekar att det finns reklam i nollmodulen.
Ida Hagström återvänder till mötet 13:44.
Om närvarande i E-styret vill att dörren till E-styrets och ArmEs rum ska ha en skylt
diskuteras.
Om närvarande i E-styret vill att dörren till E-styrets och ArmEs rum ska ha denna skylt
diskuteras.

§7 Övriga frågor
§8 Mötets avslutande
Emil Grimheden förklarar mötet avslutat 13:53.
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Kallelse till styrelsemöte nr 9, 2019
Datum: 2019-03-04
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:
Motion - Ekonomisk policy
Ny upplaga av sågboken
Revidering i resepolicy
Motion - Aluminiumskylt i Kajsabaren

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

§3 Propositioner
§4 Veckans uppgifter
a) Sektionsmöte
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§5 Meddelanden
a) Runda bordet
b) Mailkollen
c) Övriga meddelanden

§6 Motioner
a) Ekonomisk policy
b) Ny upplaga av sångboken
c) Revidering i Resepolicy
d) Aluminiumskylt i Kajsabaren

§7 Övriga frågor
§8 Mötets avslutande
Emil Grimheden
Sektionsordförande
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2019-03-04

