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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 17, 2019

Datum: 2019-05-07
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: Äskning av kandidatmiddag

§1 Mötets öppnande

Emil Grimheden förklarar mötet öppnat 12:10.

§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 torsdagen den 9:e maj.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Emil Grimheden

Justerare

Mart Waldenst̊al
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§3 Sektionsmöte

Ida Hagström meddelar att hon har bokat mat för kommande sektionsmöte.

Mikaela Andersson ska ansvara för att bord och stolar finns till mötet.

§4 Propositioner

a) Ekonomiskt ansvar

Emil Grimheden föresl̊ar att det skrivs en proposition där ekonomiskt ansvar förtydligas,
specifikt för TT och CDL.

Mikaela Andersson f̊ar i uppgift att skriva propositionen.

b) Balkommitté

Emil Grimheden föresl̊ar att det skrivs en proposition för hur en balkommitté tillsäts och
hur deras budget disponeras.

Ida Hagström f̊ar i uppgift att skriva propositionen.

Vad E-styrets roll i kommittén ska vara diskuteras.

§5 Uppgifter

a) Sektionsbil

Oskar Friedrichsen meddelar att han inte haft fler möten om bilen än men försöker fort-
farande f̊a kontakt med alla som arbetat med projektet tidigare.

b) Ekonomiskt kontrakt

Mart Waldenst̊al meddelar att kontraktet är färdigställt. Josefine Åberg ska presentera
det p̊a ordförandemötet.

c) Informera om SAMO

Mikaela Andersson har färdigställt planschen och ska sätta upp den p̊a styrets dörr.

§6 Meddelanden

a) Runda bordet

Emil Grimheden meddelar att han har fixat ett tillfälligt alkoholtillst̊and, där endast
elektroteknologer kan närvara, för morgondagens pub.

Mart Waldenst̊al meddelar att bastubilen nu har körtillst̊and igen.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Emil Grimheden

Justerare

Mart Waldenst̊al
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Mikaela Andersson har pratat med Tord om ytterligare en brandrond.

Josefine Åberg meddelar att ordförandemötet har skjutits upp till nästkommande vecka.

Oskar Friedrichsen har svarat p̊a mail och lagt ut information i sektionens facebookflöde
under veckan.

b) Mailkollen

c) Övriga meddelanden

§7 Äskningar

a) Äskning av kandidatmiddag

Emil Grimheden presenterar äskningen.

Oskar Friedrichsen p̊apekar att äskningen inte är fullständig och inte är korrekt under-
skriven.

Ida Hagström anser att det är för mycket pengar för sektionsnyttan.

Mart Waldenst̊al fr̊agar hur mycket sektionsnytta kandidatmiddagen är.

Beslut:

Att avsl̊a äskningen i sin helhet.

§8 Övriga fr̊agor

§9 Mötets avslutande

Emil Grimheden förklarar mötet avslutat 13:15.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Emil Grimheden

Justerare

Mart Waldenst̊al
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Kallelse till styrelsemöte nr 17, 2019

Datum: 2019-05-07
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:

Äskning av kandidatmiddag

Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

b) Adjungeringar

c) Föreg̊aende mötesprotokoll

d) Nästa möte

§3 Sektionsmöte

§4 Propositioner

a) Ekonomiskt ansvar

b) Balkommitté
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§5 Uppgifter

a) Sektionsbil

b) Ekonomiskt kontrakt

c) Informera om SAMO

§6 Meddelanden

a) Runda bordet

b) Mailkollen

c) Övriga meddelanden

§7 Äskningar

a) Äskning av kandidatmiddag

§8 Övriga fr̊agor

§9 Mötets avslutande

Emil Grimheden
Sektionsordförande



TITEL FÖR ÄSKNING 

SIDA 1 AV 2  

 

 

Äskning av kandidatmiddag 
 

 

Motivering 

Som ni kanske vet har ARME hand om kandidatmiddagen. Vi har bokat ett ställe som ger oss 

ett pris på 545 kr per kuvert. Programledningen har gått med på att sponsra 10 000 kr. Vi har 

räknat med att det max kommer 50 st, alltså betalar programledningen 200 kr per kuvert. Då 

återstår 345 kr vilket vi tycker är lite väl mycket och tror att den gemene elektroteknologen 

kommer skippa kandidatmiddagen för att det skulle vara för dyrt. Vi skulle därför vilja äska 

om ett belopp på 10 000 kr, alltså 200 kr per kuvert, till kandidatmiddagen så det slutgiltiga 

priset blir 145 kr. Vi anser att detta ger en hög studentnytta då många som vanligtvis inte är 

aktiva på sektionen får möjligheten att gå. 

 

Belopp 
Vi vill alltså äska om 10 000 kr för att ge elektroteknologer en chans att gå på en bra 

kandidatmiddag till ett bra pris. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Signatur 
 

2019-05-02    

 

 

____________________   ____________________ 

Jesper Stensson   Ev namn föreningsordf. 

ArmE    Förening 

Ordförande    Ordförande 

 


