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MÖTESPROTOKOLL $$3 12/13 
Måndagen den 14/9 2012 

Mötesrummet, Dragskåpet, KTH 

Närvarande 
Joakim Tisell, ordförande 

Jens Aronsson, vice ordförande 

Gustav Wändell, sekreterare 

Lovisa Åkesson, värdinna 

Fredrik Abele, kommunikationsansvarig 

Noa Lapins, ambassadör 

Astrid Helmfrid, lokalansvarig (ankom sent vid kl. 12:25) 

Bilagor: 9 

 Mötets öppnande 
Ordförande Joakim Tisell öppnade mötet kl. 12:06. 

 Formalia 

a. Anmälan av förhinder 
Astrid blir sen då pendeltågen går dåligt. 

Lovisa kommer behöva gå på lab ca. 12:55. 

b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

 att välja Lovisa Åkesson till justeringsman. 

c. Mötets behöriga utlysande 
Styrelsen beslutade  

 att mötet var korrekt utlyst.   Bilaga 1 

d. Anmälan av övriga frågor 
Present till Elektrosektionen. 

Present till Flygsektionen. 
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e. Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 
Föredragningslistan fastställdes enligt utkast. 

f. Bordlagda frågor 
En bordlagd fråga från $$m-1, mötesprotokoll $$m-10 11/12. 

En bordlagd fråga från $$m-2, mötesprotokoll $$m-1. 

Styrelsen beslutade: 

 att lägga protokollet från $$m-10 11/12 till handlingarna. 

 att bordlägga frågan om godkännande av protokollet från $$m-1. 

g. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är ej färdigställt. 

Styrelsen beslutade: 

 att bordlägga frågan om godkännande av protokollet från $$m-2. 

h. Adjungeringar 

i. Beslutsuppföljning    Bilaga 3 

j. Meddelanden 
Jens meddelar att den 19/9 ska han ha möten med akademiska hus och lokalavdelningen 

angående fakturan från ombyggnaden av köket. 

Fredrik meddelar att styrelsebloggen nu ligger uppe på hemsidan, alla ska få tillgång till att 

skriva på denna. 

Jens meddelar att det är högt anmälningstryck till ekonomiutbildningarna som THS 

anordnar. 

 Val av #1 
Yrkande från Joakim Tisell att senarelägga frågan tills dess alla medlemmar i styrelsen är närvarande. 

Styrelsen beslutade: 

 att gå vidare i mötet i väntan på att hela styrelsen är samlad. 

Styrelsen har sedan början av terminen sökt efter en #1 till styrelsen, sista sökdag var 7/9, 

sex personer sökte posten. Alla dessa har styrelsen kallat till intervju och hållit intervjuer 

med. 

Styrelsen diskuterade de sökande. 

Styrelsen beslutade: 

 att välja Aneri Patel till #1. 
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 Entlediganden 
Styrelsen har fått in en förfrågan om entledigande av Joakim Engström från sin ledamotspost 

i valberedningen. Detta då han känner att han inte kommer ha tid att lägga ned då han vill 

storsatsa på KNUT som KRAMA. 

Styrelsen beslutade: 

 att Joakim Engström entledigas från sin ledamotspost i valberedningen. 

 Undantag för sektionsfunktionärer 
Enligt tidigare protokoll har frågan angående att undanta Johan Berggren från att vara 

sektionsmedlem för att inneha en post i Krexets manusgrupp kommit upp. Då har beslutet 

baserats på att alla som vill bli undantagna ska vara medlem i THS och nu har Johan 

Berggren blivit detta. 

Styrelsen beslutade: 

 att undanta Johan Berggren kravet att vara sektionsmedlem för att inneha en 

 post i Krexets manusgrupp. 

 Äskningar 
Två äskningar har kommit in.    Bilaga 4,5 

Jens Aronsson har skickat in en äskning angående att införskaffa kuvert. 

Jimmy Carlsten har skickat in en äskning angående att köpa in ett pingisbord till sektionen. 

Styrelsen beslutade:. 

 att bifalla Jens Aronssons äskning. 

 att avslå Jimmy Carlstens äskning. 

 Tema på SM 
Yrkande från Jens Aronsson på att senarelägga punkten då det finns viktigare punkter att gå igenom innan 

folk kommer behöva gå. 

Styrelsen beslutade: 

 att gå vidare i dagordningen och återkomma till denna punkt. 

Det börjar bli hög tid att bestämma tema till årets SM, detta diskuterades med de som var 

kvar på mötet. Inget bestämdes då styrelsen vill att alla dess medlemmar ska vara med på 

detta. 

  



$$3 

2012-09-14 

Sid 4(6)  

 Motionssvar 
Fyra motioner har inkommit sedan förra mötet.  Bilaga 6,7,8,9 

Astrid Helmfrid anländer kl. 12:25. 

En motion angående namnändring KAOS har inkommit från Alkemisterna. 

Styrelsen beslutade:. 

 att Jens Aronssons skriver styrelsen svar. 

En motion angående val av ledamöter i KOMPIS och pH har inkommit från Denise 

Fuglesang. Denna har diskuterats innan mötet då det är en svår motion som vill ändra 

mycket i valprocessen men även i hur verksamheten bedrivs. Delade meningar om hur 

styrelsen ställer sig till motionen råder. 

Styrelsen beslutade:. 

 att Astrid Helmfrid och Jens Aronssons skriver styrelsens svar. 

Motion angående tillägg av vice BluffO i reglementet har inkommit från Alkemisterna.  

Styrelsen beslutade:. 

 att Noa Lapins skriver styrelsens svar. 

Yrkande från ordförande att åter öppna upp punkt 3 då hela styrelsen nu är närvarande. 

Styrelsen beslutade: 

 att öppna upp punkt 3 igen. 

Motion angående Sektionens symboler och insignia. Joakim Tisell skriver styrelsens svar. 

Lovisa Åkesson gick till laboration kl. 12:45. 

Jens Aronsson valdes till ny justeringsperson. 

 Underlag för användande av sektionslokalen 
Denna får ej glömmas bort då detta är viktigt för THS att få in. Troligen kommer större 

delen att genomföras under nästa vecka. Astrid har dock redan räknat ut storleken på Draget. 

 Handlingar 
Handlingarna kommer att sättas ihop och sättas upp under måndagen. Sista tid för styrelsen 

att skicka in alla svar och andra skrivelser är på söndag kväll. 

 Sekreteraren meddelade att föregående SM-protokoll ej kommer att finnas med i 

handlingarna utan bara i justerad form framme hos presidiet. 
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 Besök till systersektion i Finland 
Förfrågan har kommit till oss från får systersektion i Finland om vi vill komma och hälsa på 

och styrelsen anser att detta vore kul. Förslag på datum från vårt håll är 26-28/10. 

Fredrik Abele lämnade i ärende att hämta sin frack inför kvällens festligheter, kl. 12:56. 

 Propositioner 
Under förra styrelsemötet kom styrelsen fram till att vi ville öka transparensen i vårt arbete 

genom att anslå handlingar till våra styrelsemöten. Styrelsen har insett att det kan vara bra att 

testa om detta är hållbart först innan detta skrivs in i stadgarna. 

Styrelsen beslutade: 

 att propositionen ej inlämnas till SM1 utan testas först. 

 Övriga frågor 
Present till Elektrosektionen. 

Eftersom Kemi och Elektro firar sidenbröllop i år så tänkte styrelsen köpa en 

sidenmorgonrock. Efter att ha letat över halva stan och inte funnit något kom styrelsen fram 

till att leta upp en  sidenmorgonrock som ska finnas i förrådet. Detta kommer undersökas 

omedelbart. 

Present till Flygsektionen. 

Vad ska vi ge bort, diskussionen gick runt. 

Yrkande från ordförande på att återuppta punkt 7. 

Styrelsen beslutade: 

 att återuppta punkt 7. 

 Nästa möte 
Nästa möte kommer bestämmas vid senare tillfälle. 

 Mötes avslutande 
Ordföranden Joakim Tisell avslutade mötet kl. 13:24. 
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Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Gustav Wändell, 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Joakim Tisell, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Lovisa Åkesson, 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Jens Aronsson 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 


