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MÖTESPROTOKOLL $$M 4 12/13 
Måndagen den 5/10 2012 

Mötesrummet, Dragskåpet, KTH 

Närvarande 
Joakim Tisell, ordförande 

Jens Aronsson, vice ordförande 

Gustav Wändell, sekreterare 

Fredrik Abele, kommunikationsansvarig 

Noa Lapins, ambassadör 

Astrid Helmfrid, lokalansvarig 

Bilagor:  

1. Mötets öppnande 
Ordförande Joakim Tisell öppnade mötet kl. 17:17. 

2. Formalia 

 a. Anmälan av förhinder 
Lovisa och Aneri är på genrep av nollespexet. 

 b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

 att välja Noa Lapins till justeringsman. 

 c. Mötets behöriga utlysande  Bilaga 1 
Styrelsen beslutade  

 att mötet var korrekt utlyst. 

 d. Anmälan av övriga frågor 
Inga övriga frågor anmälda. 

 e. Fastställande av föredragningslistan  
     Bilaga 2 
Föredragningslistan fastställdes enligt utkast. 
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 f. Bordlagda frågor 
En bordlagd fråga från $$m-2, mötesprotokoll $$m-1. 

En bordlagd fråga från $$m-3, mötesprotokoll $$m-2. 

Styrelsen beslutade: 

 att lägga protokollet från $$m 1 och $$m 2 till handlingarna. 

 g. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är ej färdigställt. 

Styrelsen beslutade: 

 att bordlägga frågan om godkännande av protokollet från $$m 3. 

 h. Adjungeringar 

 i. Beslutsuppföljning   Bilaga 3 

 j. Meddelanden 
Jens meddelar att slutsumman för köket framgick till 144 790:- ink. moms. 

Joakim Engstöm har börjat arbeta med Podio. 

3. Entledigande av sektionsfunktionärer 
Johannes Yao har begärt entledigande från sin post som ledamot i valberedningen då han 

känner att han inte har tid  

Styrelsen beslutade: 

 att entlediga Johannes  

4. Fyllnadsval 
Två fyllnadsval har vi sökande till efter sökperioden med sista sökdatum 16/9. Dessa är 

skolledningsrepresentant bio och ledamot i SOFT 

Styrelsen beslutade: 

 att välja Gabriel till skolledningsrepresentant bio. 

 att välja Sandra Blomgren som ledamot i SOFT. 

5. Pro memoriam 

 a. PM för PM   Bilaga 4 
Jens har jobbat och uppdaterat PM för PM. Det stora som gjorts är att uppdatera listan och 

att implementera den grafiska profilen. 
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Styrelsen beslutade: 

 att bifalla PM för PM med de gjorda ändringarna 

 b. PM för kontanthantering  Bilaga 5 
Nytt PM för att detta har inte behandlats än i någon form, mycket viktigt så att alla vet som 

gäller vid kontanthantering. Är bra för alla parter i hanteringen så att man vet vem som har 

ansvar när under kontanthanteringen. 

Styrelsen beslutade: 

 att anta PM för kontanthantering. 

 c. PM för äskningar   Bilaga 6 
Bra för att folk som vill äska kan kolla upp vad, hur och vem som gäller. 

Styrelsen beslutade: 

 att anta PM för äskningar. 

 d. PM för uthyrning av Draget Bilaga 7 
Detta får vi inte göra enligt KTH. 

Kommer komma en proposition om hur man ska kunna lösa alla, både i reglemente och PM 

för PM. 

Styrelsen beslutade: 

 att uppdra Jens Aronsson och Fredrik Abele att skriva en proposition 

6. Äskningar 

 a. Kassaböcker   Bilaga 8 
En äskning från Jens Aronsson har inkommit angående införskaffande av kassaböcker till 

sektionens bokföringsansvariga, äskningen är på 276:-.   

Styrelsen beslutade: 

 att bifalla Jens Aronssons äskning på 276:-. 

 b. Paparazzi   Bilaga 9 
Äskning från Paparazzi angående införskaffande av ramar, tryck och kläder. 

Diskussionen gick angående kläderna, västen och t-shirten. 

Styrelsen beslutade: 

 att bifalla delar av äskningen á 650:-, allt utom t-shirten. 
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7. Styrelsens pris 
Styrelsen diskuterade olika möjliga pristagare. De kvaliteter som styrelsen ansåg vara viktiga 

var att man ska vara drivande för sektionen och hjälpa sektionen och styrelsen i dess dagliga 

arbete. Det ska vara en person som genom sin sektionsengagemang drivit sektionen framåt 

och med sitt engagemang fått andra att vilja vara med i gemenskapen. 

Styrelsen beslutade: 

 att ge styrelsens pris till Anton Lagerholm. 

 att Jens Aronsson skriver en nominering att läsa upp på Nolle. 

8. Livsmedelskontroll 
Denna kommer att ske torsdagen den 10/10, Lena kommer att närvara vid kontrollen. 

9. Bordsplacering 
Det har gjorts en bordsplacering i mötesrummet för styrelsen.  Bilaga 10 

Styrelsen beslutade: 

 att bordsplaceringen gäller när någon orkar bry sig. 

10. Öka bloggandet 
Vi måste börja blogga nu då detta ej skett alls under detta verksamhetsår än. Alla ska ha ett 

inloggning så att man kan komma åt och blogga. 

Styrelsen beslutade: 

 att uppdra Fredrik Abele att se till att alla styrelsemedlemmar har en 

 inloggning till styrelsebloggen. 

11. Organportfolio 
Diskussion runt vad vi kan ge till en portfolio. 

Jens har börjat lite med detta och kommit fram till en del saker som styrelsen kan vara med 

och erbjuda. 

Styrelsen beslutade: 

 att Jens Aronsson är sammanställande för styrelsens portfolio. 

12. En utökad alumniverksamhet 
Diskussion runt hur vi vill att almuniverksamheten ska fungera på sektionen. Nu är det i 

stort sätt bara Salamandrarna som vi kan nå ut till när vi vill göra arrangemang. 

Salamandrarna är även egentligen våra hedersalumner och alumnerna bör vara våran del i 
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vart vi söker nya Salamandrar. En kontaktlista borde uppföras över alla alumner så att man 

kan söka efter folk till träffar men även en grogrund till att söka Salamandrar. 

13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

14. Nästa möte 
Nästa möte kommer att vara måndagen den 22/10 kl. 17:05. Preliminärt kommer mötet vara 

i Draget. 

15. Mötes avslutande 
Ordföranden Joakim Tisell avslutade mötet kl. 18:47. 
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Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Gustav Wändell, 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Joakim Tisell, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Noa Lapins, 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


