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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 13, 2019

Datum: 2019-04-09
Tid: 12:00
Plats: Styrelserummet

Närvarande:

Emil Grimheden Ordförande
Josefine Åberg Vice ordförande
Mart Waldenst̊al Ekonomiansvarig
Oskar Friedrichsen Informationssekreterare
Mikaela Andersson SAMO & Lokalombud
Ida Hagström Utbildningsansvarig

Bilagor:

Kallelse
Äskning: Justeringssömnad av fanbärarflagg
Reseberättelse: E-styret till Aalto universitetet Teknologföreningens årsfest

§1 Mötets öppnande

Emil Grimheden förklarar mötet öppnat 12:34.

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

Emil Grimheden läser upp dagordningen.

Beslut:

Att godkänna dagordningen i sin helhet.

b) Adjungeringar

c) Föreg̊aende mötesprotokoll

Oskar Friedrichsen läser upp föreg̊aende mötesprotokoll.

Beslut:

Att lägga föreg̊aende mötesprotokoll till handlingarna.

d) Nästa möte

Emil Grimheden meddelar att nästa möte kommer h̊allas kl 12:00 tisdagen den 16:e april.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Emil Grimheden

Justerare

Mart Waldenst̊al
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§3 Studentrösten

Ida Hagström meddelar att ARME köper maten och SNE lagar maten och dagsplaneringen.

§4 Reseberättelse

Emil Grimheden presenterar den reviderade reseberättelse.
Oskar Friedrichsen fr̊agar hur sektionsnyttan ska belysas i berättelsen och sedan presenteras
p̊a sektionsmötet.

§5 Veckans uppgifter

a) Sektionsbil

Emil Grimheden berättar att han givit Oskar Friedrichsen all information om sektions-
bilsarbetet.

b) Sektionsdrive

Oskar Friedrichsen har lagt in information om BEFF och hyrning av bastubilen.
Sektionsdriven skall h̊allas aktuell genom att fler dokument läggs in och befintliga doku-
ment uppdateras.

c) Empatidagen

Emil Grimheden meddelar att Jörgen berättat att gruppen Vardagens civilkurage h̊aller
i utbildning om vardagssexism och handling mot det.
Andra sektioner att arrangera utbildningsdag tillsammans med diskuteras.

d) Alkoholutbildning

Emil Grimheden berättar hur han tagit upp fr̊agan igen p̊a förra ordförandemötet och där
hade intresset svalnat.
Behovet hos föreningar med flera SUS-utbildade medlemmar diskuteras.

e) Ekonomisk kontrakt

Emil Grimheden jobbar p̊a ett ekonomikontrakt och ska kontakta k̊aren.

f) Mastersmottagning

Mikaela Andersson ska p̊a möte med SO och mastersmottagningsrepresentat.

§6 Äskningar

i) Justeringssömnad av fanbärarflagg

Potentiella behov att ändra budget om äskningen godkänns diskuteras.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Emil Grimheden

Justerare

Mart Waldenst̊al
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Beslut:

Att godkänna äskningen.

§7 Meddelanden

a) Runda bordet

Emil Grimheden har f̊att in dispositionsavtal.
Mikaela Andersson har f̊att in städskrubbshylla.
Josefine Åberg har möte med likabehandlingsgruppen under veckan.

b) Mailkollen

Förbeh̊alls ej.

c) Övriga meddelanden

Josefine Åberg tänker maila KS och be dem skriva en meny p̊a engelska.

§8 Övriga fr̊agor

Förbeh̊alls ej.

§9 Mötets avslutande

Emil Grimheden förklarar mötet avslutat 13:14.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Emil Grimheden

Justerare

Mart Waldenst̊al
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Kallelse till styrelsemöte nr 13, 2019

Datum: 2019-04-09
Kl: 12:00
Plats: Styrelserummet

Kallade:

Emil Grimheden Ordförande
Josefine Åberg Vice ordförande
Mart Waldenst̊al Ekonomiansvarig
Oskar Friedrichsen Informationssekreterare
Mikaela Andersson SAMO & Lokalombud
Ida Hagström Utbildningsansvarig

Bilagor:

Justeringssömnad av fanbärarplagg
Styrets Finlands-reseberättelse

Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

b) Adjungeringar

c) Föreg̊aende mötesprotokoll

d) Nästa möte

§3 Studentrösten

§4 Reseberättelse
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§5 Veckans uppgifter

a) Sektionsbil

b) Sektionsdrive

c) Empatidagen

d) Alkoholutbildning

e) Ekonomiskt kontrakt

f) Mastersmottagning

§6 Meddelanden

a) Runda bordet

b) Mailkollen

c) Övriga meddelanden

§7 Äskningar

a) Justeringssömnad av fanbärarplagg

§8 Övriga fr̊agor

§9 Mötets avslutande

Emil Grimheden
Sektionsordförande







Styrets Finlands-reseberättelse 
 
Fredagen direkt efter tentorna tog E-styret 19 taxi till Ankvetter flygplats för att komma med 
på vårt flyg till Finland. På Helsingfors flygplats blev vi direkt uppmötta av 2 stycken ur 
Teknologföreningens styrelse. Teknologföreningen är den finlandssvenska föreningen på 
Aalto universitet i Helsingfors. Med två mycket snabba bilar tog vi oss till campus. På vägen 
blev herr ordförande imponerad av en hel del saker på vägen t.ex. garagelamporna som lös 
antigen rött eller grönt beroende på om parkeringsplatsen var ledig eller inte. Om man vill 
spana på dessa lampor finns likadana i Mölndals galleria. 
 
Efter inkvartering där vi skulle sova hela vistelsen, tog en del andra finlandvänner oss runt 
på campus och visade oss en hel del coola föreningslokaler. Vi i E-styret blev mycket 
imponerad av en hel del inredning, kultur och trevliga möten. 
 
På lördagen blev vi väckta av ingen mindre än teknologföreningens ordförande (som vi då 
inte fattade var ordförande). Denna bjöd oss på frukost och vi fick prata om våra olika 
verksamheter. Efter frukosten fick vi en rundtur i teknologföreningens HUS! Något som stod 
ut mest var styrelsen FETA möteslokal. Träpaneler på väggarna, möbler liknande den 
gustavianska eran i mörk trä och oljemålningar av diverse viktiga personer. Vi i E-styret 
funderade genast på om vi skulle skita i våra sommarjobb och spendera sommaren med att 
renovera styrets och armes rum(!!!).  
 
Efter frullen tog vi en härlig promenad i regnet för att köpa lite lunch-käk. På vägen tillbaka 
mötte vi KTH som ankommit. De var precis som vi taggade på teknologföreningens årsfest 
som faktiskt var själva syftet att vi åkte till Finland.  
 
Årsfesten började med en två timmar lång utdelning av gåvor, där all som blev inbjudna fick 
ge sin gåva till teknologföreningen. Vi tog med oss att vi genast bör skriva kontinuitet till 
elektros 100 års jubileum där det ska framkomma att gåvocermonin bör vara kortare, men 
det bör vara ett nice jazzband som spelar i samband med minglet. 
 
Efter detta begav vi oss till teknologföreningens hus där själva festen och sittningen skulle 
vara. Vi minglade på fördrinken med diverse teknologföreningsfolk, KTH och andra som var 
där. Sedan var det dags för sittningen. Temat för festen var inget annat än ALICE I 
UNDERLANDET. Eko hade stenkoll på allt angående detta. Även om E6 gjorde det nice 
förra året var även dekoren för denna sittning väldigt bra gjord. Till förrätt fick vi 100 minuters 
ägg, laxmousse och laxrom. Kocken som stod för käket och även teknologföreningens 
restaurangverksamhet(?), kom ut och berättade exakt hur vi skulle äta allt tillsammans med 
varandra för att få den bästa smakupplevelsen. Detta var mycket uppskattat. Till detta blev 
det även egenbryggd öl, som var kul att smaka. Huvudrätten var griskind med black and 
white sås samt TURKOST potatismos. Till efterrätt var det någon jordgubbstårta typ.  
 
Under sittningen fick vi inte bara mat och upplysningar från kocken utan även massa härliga 
tal. Det var ett uppträdande från två studenter som var riktigt riktigt nice! Sedan tal från en 
gammal gubbe som var hedersmedlem (som vi även senare fick lära var en riktigt sköning 
som faktiskt hade en chalmersmössa då han bytte till sig denna en gång i tiden).  



En annan utstående sak med sittningen var att de dela ut en hel del utmärkelser, stipendier 
samt andra medaljer. Vi tyckte det var coolt att man uppmärksammade och visade 
uppskattning till sina arbetsamma medlemmar och att även vi utifrån kunde se att det fanns 
mycket folk som brann och arbetade med denna verksamhet. Vid sittningens slut vid ca halv 
tolv blev det folkdans. Detta var fett jävla kul även om vi svenska inte kunde traditionell finsk 
dans, men vals det kunde vi i alla fall nästan!  
 
Dagen efter var det vår hemresedag, men innan dess hann vi gå på sillis. Där fanns det 
bollhav, hoppborg och massa mat. Vattenmelonen och baconen var bäst. Därefter tog vi oss 
till flygplatsen och hoppade på flyget tillbaka hem till Chalmers.  
 
Det bästa med resan var att träffa teknologföreningen och se deras lokaler och traditioner. 
Det var även kul att träffa KTH och lära känna dem bättre inför vårt besök till dem i vår.  


