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MÖTESPROTOKOLL $$M 1 8/8 

Måndagen den 8/8-2016 kl. 18:12. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

Närvarande 

 

Emma Ingo, ordförande 

Johan Forsberg, vice ordförande 

Charlotte Karlsson, sekreterare 

Stefan Berg, lokalansvarig 

Henrik Lindquister, kommunikationsansvarig 

Helena Klaesson 

Emma Lundell  

Björn Alander, Revisor 

 

Bilagor: 2 

1. Formalia 

a. Mötets öppnande 

Ordförande Emma Ingo öppnade mötet kl. 18:10. 

   

b. Mötets behöriga utlysande  Bilaga 1 

Emma lyste mötet den 2 augusti kl 13:51. 

Mötet beslutade 

att  mötet var behörigt utlyst. 

 

c. Val av justeringsperson 

Henrik Lindquister anmäler sig frivilligt. 

Mötet beslutade 

att  välja Henrik Lindquister till justeringsperson. 
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d. Anmälan av förhinder 

Stefan Berg har anmält att han kommer att bli försenad. 

 

e. Adjungeringar  

Inga adjungeringar behövde göras. 

 

f. Anmälan av övriga frågor 

En övrig fråga anmäls av Revisorerna. 

 

g. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor finns. 

 

h. Föregående mötesprotokoll 

Det finns inget föregående mötesprotokoll.  
  

i. Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 

Emma Ingo föreslår att övriga frågor blir första punkt efter formalia och innan punkten om 

”Nästa möte” på föredragningslistan läggs en punkt in om interimsval.  

Mötet beslutade 

Att godkänna föredraglistan i dess reviderade form. 

 

j. Beslutsuppföljning  

Ingen beslutsuppföljning finns. 

 

k. Meddelanden 

Emma Lundell meddelar att SN vill ha en middag med styrelsen. Förslag kommer att lämnas 

till SN av Emma Lundell om datum under vecka 36.  
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7. Övriga frågor 

Björn Alander har ett meddelande från revisorerna om att Björn Alander, Tobias Frick och 

Gustav Wändell kommer att vara revisorer under HT16. Tobias Frick och Björn Alander 

fortsätter under VT17, tillsammans med ytterligare en revisor som väljs på SM2. Finns några 

frågor kan de kontaktas. De kommer främst närvara vid diskussioner de finner relevanta men 

hålla koll överlag. Vid frågor om stadgar, skiljaktigheter mm finns de att tillgå.  

 

2. Verksamhetsplan 

Styrelsen träffades under en dag i juni för att skriva verksamhetsplanen och vid ytterligare två 

tillfällen för att revidera denna. Återberättelse av förändringar som genomfördes vid sista 

tillfället sker. Verksamhetsplanen kommer att färdigställas när Nr 1 har blivit vald så att alla 

känner sig delaktiga. Ett diskussionsmöte om verksamhetsplanen kommer att bokas in efter 

att Nr 1 har valts. Sökstopp för Nr 1 blir troligtvis den 9/9. Preliminärt datum för 

diskussionsmötet är den 20/9. 

 

3. Äskningar 

Första äskningen har inkommit ifrån Liganderna till event under mottagningen; 

skogsvandringen och organlunchen. Detta då de ännu inte har en egen budget att tillgå. 

Äskningen gäller picknickfiltar, engångsmuggar, te och saft, kex, kuddar och filtar. Detta till 

en totalsumma av 590 kr.  

Mötet beslutade 

att  godkänna äskningen från Liganderna i dess helhet. 

 

4. Kommunikation 

 
Återkoppling på kommunikationsformuläret som skickades ut av Emma Ingo under 

sommaren. Alla i styrelsen har återkopplat till detta dokument. Styrelsemailen ska användas till 

styrelsearbetet. Rimlig svarstid på mail diskuteras, 24 timmar sätts som riktlinje. Diskussion 

sker om när det är relevant att skicka kopior till övriga i styrelsen. Diskussion sker om relevans 

av en SMS-grupp, åsikter framförs om att det är bra att ha ett formellt forum och Emma Ingo 

tar på sig att skapa en SMS-grupp till styrelsen. Messengergruppchatten bestäms till att i första 

hand ta upp diskussioner om dipp. Emma Ingo avslutar diskussionen med att förklara 

formulärets syfte; målet är att ha en öppen kommunikation inom Styrelsen där alla får 

möjlighet att uttrycka sina åsikter.  
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5. Mottagningen 

 
Emma Ingo och Emma Lundell kommer ej att kunna delta under mottagningen. 

 

Första tillfället är ”Sektionshistoria” den 16/8 kl 16, då Johan, Henrik, Helena och Charlotte 

har möjlighet att delta. Sektionsstyrelsen ska göra reklam för sök till Nr 1-posten. Beslut tas 

att Johan, Henrik och Helena ska genomföra Sektionshistorien.  

 

Onsdag 17/8 sker skogsvandringen på eftermiddagen. Aktivitet tillsammans med 

Studienämnden. SN har hört av sig med förslag om samarbete. 

 

Organlunch 24/8, kl 12-14 befinner sig styrelsen vid Nymble. Detta gäller lunch och mingel. 

Samma frivilliga som tidigare anmäler intresse. Beslut om vem som ska närvara tas internt 

senare.  

 

25/8 Kamel; planering sker med Elektro-/MIT under mottagningsvecka 1. 2015 genomfördes 

ett sektionsmemory. Alla uppmanas att tänka ut aktiviteter.  

 

Måndag och fredag mottagningsvecka 2 (22/8 och 26/8) är det Kårens dagar och styrelsen ska 

representera. Två personer förväntas närvara vid varje tillfälle. Johan, Henrik, Helena och 

Charlotte kan närvara och rotera sinsemellan. 26/8 deltar även CIA, fokus vid detta tillfälle är 

främst CIA.  

 

26/8 Osquarsgasquen; här presenteras styrelsen i sin helhet för första gången. Present ska ges 

till Alkemisterna och eventuellt ska ett tal hållas. Diskussion sker om vad styrelsen ska göra 

under sittningen. Alla uppmanas att tänka ut vad som ska ske på scen. Emma och Johan 

genomför tacktalet och överlämning av presenten till Alkemisterna.  

 

30/8 Nollepubrundan. Styrelsen följer med Nollan och fortsätter värvningen av Nr 1.  

Tryck på styrelsekavajer; Johan meddelar att tryckeriet har sommarstängt och under 

åtminstone den första veckan kan behov finnas att låna föregående års kavajer. Emma Ingo 

ska kontakta föregående styrelse och fråga om detta.  

Stefan Berg anländer kl 19.16. 

 

6.  Nr1 

 
Söket öppnar under Osquarsgasquen och sker genom mail. Sökstopp efter 2 veckor. Förslag 

finns om att en sökpub ska genomföras med IN, SN, Liganderna och TLC. Emma Ingo mailar 

berörda organ för att se om de är intresserade av ett samarbete till en sökpub. Stefan Berg kan 

ansvara för att göra en affisch som gör reklam om detta, affischen bör vara klar innan 

Osquarsgasquen. Efter sökpuben 9/9 sker sökstopp 23.59 för Nr 1. Styrelsen uppmanas att 

fundera över en sökprofil för Nr 1. Nr 1 väljs formellt på nästföljande $$M.  

Alla sökanden till posten kommer att bli kallade till intervju.  
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Fråga tas upp om när styrelsebilder ska tas på årets styrelse. Detta ska helst vara klart innan 

mottagningen är avslutad. Emma Ingo bistår med kamera för detta. Bilderna tas den 9/8 kl. 

12.00.  

 

11.  Interimsval 

Två poster är i nuläget vakanta i SN; MAK och PAS-KING. Frågan är om styrelsen eller 

valberedningen sköter valen. Styrelsen kan ålägga valberedningen att hålla intervjuer och sedan 

fatta beslut. Beslutet konfirmeras på SM. Denna punkt kommer att återupptas i början av 

terminen i närhet av att söken kommer att lysas.  

 

8. Nästa möte 
 

Diskussion sker om vilken veckodag lunchmöten ska ske, beslut sätts till måndagar. Första 

lunchmötet sker den 29/8.  

Nästkommande $$M2 ska ske då valet av Nr 1 genomförs. Beslut tas att $$M2 ska ske tisdagen 

20/9, detta istället för diskussionsmötet om verksamhetsplanen. Nytt datum för 

diskussionsmötet blir 27/9. $$M2 har därmed blivit satt till 20/9.   

 

9. Mötets avslutande 

Ordförande Emma Ingo avslutade mötet kl 19:39. 

 

10.  Orientering 
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Vid pennan, Stockholm 2016-  Justerat, Stockholm 2016- 

 

______________________________ ______________________________ 

Charlotte Karlsson,  Henrik Lindquister, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2016- 

 

______________________________ 

Emma Ingo, 

Ordförande 

 

 


