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Styrelsemöte nr 16
2019-05-02

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 16, 2019

Datum: 2019-05-02
Tid: 12:00
Plats: Styrelserummet

Närvarande:

Emil Grimheden Ordförande
Josefine Åberg Vice ordförande
Mart Waldenst̊al Ekonomiansvarig
Oskar Friedrichsen Informationssekreterare
Ida Hagström Utbildningsansvarig

Bilagor:

Kallelse

§1 Mötets öppnande

Emil Grimheden förklarar mötet öppnat 12:09.

§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 7:e maj.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Emil Grimheden

Justerare

Mart Waldenst̊al
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§3 Sektionsmöte

a) Mat

Ida Hagström har bokat lokalen HB4. Emil Grimheden, Oskar Friedrichsen och Ida Hagström
kommer ha access till lokalen.

Mat, dricka och servering diskuteras.

b) Propositioner

Att skriva en proposition om förändring av veckobladet diskuteras.

Att skriva en proposition om ekonomiskt ansvar för förtroendevalda i föreningar diskute-
ras.

c) Reseberättelse

Att skriva en reseberättelse till sektionsmötet om E-styrets resa till Aalto diskuteras.

§4 Veckans uppgifter

a) Sektionsbil

Oskar Friedrichsen meddelar att han har haft kontakt Carl Von Rosen Johansson som tidi-
gare jobbat med projektet för en sektionsbil. Oskar Friedrichsen har skapat en tillvägag̊angsplan
som han ska följa upp för att skapa en bild av projektets möjligheter i nuläget.

b) Ekonomiskt kontrakt

Emil Grimheden meddelar att responsen för kontraktet har samlats in. Mart Waldenst̊al
och Josefine Åberg ska sammanställa kontraktet och skicka ut det till föreningsordföranden.

c) Informera om SAMO

Oskar Friedrichsen berättar att Mikaela Andersson har meddelat att endast en bild är
kvar sen är planschen klar.

§5 Meddelanden

a) Runda bordet

Emil Grimheden har haft kontakt med tillst̊andsmyndigheten och sökt tillfälligt alko-
holtillst̊and för nästa pub av KS och sökt permanent alkoholtillst̊and. Emil Grimheden
meddelar att tillst̊andsmyndigheten inte godkänt alkoholförsäljning till n̊agon som inte är
medlem i elektroteknologsektionen. Detta är n̊agot som skett för alla alkoholtillst̊and p̊a
campus. Föreningar som kommer beröras har eller ska informeras om hur detta kommer
p̊averka dem. K̊aren arbetar med att hitta en lösning för detta till sommaren.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Emil Grimheden

Justerare

Mart Waldenst̊al
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Ida Hagström och Mikaela Andersson har varit p̊a psykosocial skyddsrond där studenters
tillvaro undersöktes och riskbedömdes p̊a diverse olika grunder. Masterstudenter ans̊ags
ha flest punkter.

Josefine Åberg meddelar att ordförandemöte planeras till nästa vecka.

Mart Waldenst̊al meddelar att bastubilen har tillfälligt körförbud p̊a grund av att skatt.
Mart Waldenst̊al fortsätter jobba med budgeten. Föresl̊ar att skära ner p̊a EKAKs budget.

Oskar Friedrichsen har gjort klar postern och bild till infoskärmen samt jobbar fortfarande
med protokollet för sektionsmötet i LP 4.
Oskar Friedrichsen har planerat teknologlunchen, föresl̊ar 21:a maj. Det godkänns och
Oskar Friedrichsen ska skicka ut information till programledningen och boka mat samt
lokal till mötet.

b) Mailkollen

Emil Grimheden berättar om mail fr̊an Vattenfall som skickas vidare till ARME.

c) Övriga meddelanden

§6 Övriga fr̊agor

Ida Hagström undrar om extranycklar till bastubilen kan hänga i styrets sk̊ap istället för att
ligga i kassask̊apet.
Emil Grimheden meddelar att de ligger i kassask̊apet d̊a de inte under n̊agra omständigheter
försvinna.

Ida Hagström undrar om E-styret kan ha teambuilding snart igen.
Möjligheter för teambuilding diskuteras.

§7 Mötets avslutande

Emil Grimheden förklarar mötet avslutat 13:29.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Emil Grimheden

Justerare

Mart Waldenst̊al
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Kallelse till styrelsemöte nr 16, 2019

Datum: 2019-05-02
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

Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

b) Adjungeringar

c) Föreg̊aende mötesprotokoll

d) Nästa möte

§3 Sektionsmöte

a) Mat

b) Propositioner

c) Reseberättelse
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§4 Veckans uppgifter

a) Sektionsbil

b) Ekonomiskt kontrakt

c) Informera om SAMO

§5 Meddelanden

a) Runda bordet

b) Mailkollen

c) Övriga meddelanden

§6 Övriga fr̊agor

§7 Mötets avslutande

Emil Grimheden
Sektionsordförande


