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MÖTESPROTOKOLL $$M 4 9/11 

Måndagen den 9/11-2015 kl. 18:01. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

Närvarande 
Anna Wessén, ordförande 

Fredrik Abele, vice ordförande 

Angelica Andreasson, sekreterare 

Anton Lagerholm, lokalansvarig 

Kadar Hassan, kommunikationsansvarig 

Alma Andersson, KUTA 

Emma Ingo, Nr 1 

Bilagor: 1 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Anna Wessén öppnade mötet kl. 18:03. 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Anna lyste mötet den 2 november kl 14:34. 

Styrelsen beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

b. Val av justeringsperson 

Emma Ingo anmäler sig frivilligt. 

Styrelsen beslutade 

att välja Emma Ingo till justeringsperson. 

c. Anmälan av förhinder 

Inga förhinder anmäldes. 
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d. Adjungeringar  

Inga adjungeringar behövde göras. 

 

e. Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

f. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor finns. 

g. Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollet för $$m3 blev utskrivet och klart den 6 oktober.   

h. Beslutsuppföljning  

Kadar ska fixa kavajerna så att de blir broderade. 

i. Meddelanden  

Kadar meddelar att han ringt runt lite bland företag som skulle kunna brodera 
styrelsekavajerna. Men priserna var alldeles för höga, så han ska fortsätta att ringa runt. Han 
meddelar även att månadsmejlet kommer att bli försenat då det visade sig att ettan inte fick 
det förra och han ska få tag på en uppdaterad mejllista. Emma tar på sig att skriva Styrelsens 
del i månadsmejlet. Kadar har även varit på Kommunikationsråd där de bland annat pratade 
om marknadsföring. 

Fredrik meddelar att han har varit på Ekonomiråd. 

Emma meddelar att hon ska träffa Studiesocialt ansvarig på THS.  

Alma meddelar att hon ska ha ett möte med Joanna Messmer gällande Don-orden för att få 

en större inblick i hur den är uppstyrd för att ta inspiration till hur Salamanderorden kan 

utvecklas. Hon ska även hjälpa SN att göra en domän där de mer öppet kan visa sektionen 

vad de gjort och vad de kommer göra i framtiden. 

Anton meddelar att imorgon, den 10 november, kommer World Pub att hållas i Draget där 

en representant från Rädda Barnen kommer hålla en presentation om vad det är som sker i 

världen just nu och hur flyktingkrisen ser ut. Angelica kommer dit och hjälper till. Den 20 

november så kommer Draget att lånas ut till en person som är forskningschef på Astra 

Zeneca och är gammal biotekniker. 7 kemister är välkomna och kommer få mat. Efteråt 

kommer det vara ett barhäng där man får möjlighet att prata med dem. Han meddelar även 

att ett datum för storstädning av Draget har blivit satt till den 21 november. Den utlovade 

bastningen efteråt kommer dock inte bli av då bastun är bokad då, men istället pratas det om 

att erbjuda ordentligt käk eller byta datum. Han ska även fixa en evenemangskalender.  

3. Livsmedelskontroll 
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Torsdagen den 6 november så hade Draget en livsmedelskontroll och dagen innan så 

städades det ordentligt. Den enda synpunkten som kontrollanten hade var att det borde 

finnas handtvål vid diskhoarna vid baren på grund av hygiensskäl.  

 

4. Lokalssäkerhetsmöte 

På onsdagen den 5 november så var Anna och Anton på ett lokalsäkerhetsmöte där de 

diskuterade larmen som har installerats i det olika sektionslokalerna. Några sektioner har satt 

sina larm i förråden, men det diskuterades om de skulle sättas i sektionens allrum istället och 

om man vill sätta larm i förråden eller i andra små utrymmen så får man ansvara för det själv. 

Det framkom även att Kemisektionen är den sektion som källsorterar bäst och Ingenjörer 

utan gränser vill starta ett projekt för att sprida detta vidare till flera sektioner. 

5. Kommande datum 

Fredagen den 13 november ska Styrelsen ha ett planeringsmöte för att ta fram projekt för att 

kunna uppfylla de punkter som står listade i Verksamhetsplanen. 

Måndag den 16 november kommer det vara ett Styrelsemys. 

På onsdagen den 18 november ska Styrelsen ses för att revidera Visison Kemisektionen. 

Torsdagen den 19 november ska Styrelsen ha middag med Elektrosektionens styrelse i 

Draget. 

Ett preliminärt datum för middag med Bergssektionens styrelse har satts till den 14 

december. 

$$M5 kommer vara den 23 november för att diskutera motioner inför SM 2. 

Den 3 december kommer OAR-verkstad 2 att hållas. 

Den 16 december kommer det vara ett överlämnings-OAR för det nya KLUMP. 

Den 19 januari kommer Styrelsen ha lunchmöte. 

Den kommande INFO-konferensen ska planeras den 20 januari. 

$$m 6 kommer att vara den 1 februari. 

$$ All-time kommer att anordnas den 1 april. 

Den 15-17 april kommer Styrelsen ha en helg tillsammans. 

Den 13 juni kommer en Fuck-Off att hållas. 

6. Middag med elektro 

På torsdagen den 19 november ska Styrelsen ha middag Elektrosektionens styrelse i Draget. 

Det kommer vara nordafrikanskt tema och Emma tar fram menyn för denna tillställning. 

Fredrik fixar förfriskande dryck och Anton ska prata med KK om att ha baren öppen. Alma 

och Kadar tar på sig att ordna dekorationer som passar temat. 
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7. Nästa möte 

$$M5 har blivit satt till 23/11.   

8. Mötets avslutande 

Ordförande Anna Wessén avslutade mötet kl 19:18. 
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Vid pennan, Stockholm 2015-  Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ ______________________________ 

Angelica Andreasson,  Emma Ingo, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ 

Anna Wessén, 

Ordförande 
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