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MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 

Måndagen den 14/11-2016 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, näringslivsansvarig 

Emma Lundell, utbildningsansvarig 

Elsa Arksand, Nr 1 

Erik Samuelsson, studiesocialt- och internationellt ansvarig, THS. 

Bilagor: 4 
 

1. Formalia 

a. Mötets öppnande 

 
Ordförande Emma Ingo öppnade mötet kl. 18:11. 

b. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Kallelse skickades ut den 6:e november kl 17:58. 

Mötet beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

 

c. Val av justeringsperson 

Johan Forsberg anmälde sig frivilligt. 

Mötet beslutade 

att välja Johan Forsberg till justeringsperson. 
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d. Anmälda förhinder 

Inga förhinder var anmälda. 

 

e. Adjungeringar  

Erik Samuelsson, THS, behövde adjungeras med yttranderätt. 

Mötet beslutade 

 att adjungera Erik Samuelsson med yttranderätt. 

 

f. Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

 

g. Bordlagda frågor 

 g.1 Beslutsuppföljning $$m3 

 
Workshop angående posten ljud- och ljusansvarig, som ålades Styrelsen av SM1, har 

genomförts. Interimsval av vice Ligandansvarig enligt beslut på SM1 har genomförts. 

 

h. Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollet för $$m3 var utskrivet och justerat den 10 oktober. 

Mötet beslutade 

 att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

 

i.  Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 

Ordförande Emma Ingo föreslog att lägga in ”OAR” som punkt 4 i föredragningslistan. 

Mötet beslutade 

 att fastställa föredragningslistan i dess reviderade form. 

 

j. Beslutsuppföljning  

Ingen ytterligare beslutsuppföljning fanns att diskutera. 
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k. Meddelanden  

Erik Samuelsson meddelar att Armada sker nästa vecka, vilket betyder att en stor del av 
Nymble kommer att vara avstängd fr.o.m. fredag 18/11 t.o.m. tisdag 22/11, beräknas vara 
återställt till normal tillgänglighet torsdag 24/11. Det går att söka till fadder för den 
internationella mottagningen. Den 15/11-15/12 sker sök-perioden för utlandsstudier. 
Information om matlagningsfrågan kommer att skickas ut innan mottagningen VT17. 

Emma Ingo har blivit kontaktad av en företagsrepresentant som vill skapa kontakt med 
Kemisektionen. Detta ska ytterligare diskuteras med näringslivsansvarig samt KNUT.  
 

2. Äskningar   Bilaga 3,4 

Två äskningar ifrån SN hade inkommit. Äskningarna behandlades separat.  

Den första äskningen behandlade inköp av ett vandringspris till Årets lärare på 700 kr. 

Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Mötet beslutade 

 att godkänna äskningen om ”Pris till årets lärare” i dess helhet. 

Den andra äskningen behandlade kostnaden för att bjuda in Studenthälsan till SN-fikat 6/12-

16 på 2000 kr. 

Ordförande öppnade upp för diskussion. 

Mötet beslutade 

 Att bordlägga äskningen om ”Studenthälsan till SN-fikat 6/12” i dess helhet. 

 

3. Kontaktpersoner i organen 

För att minska avståndet mellan Styrelsen och organen inom sektionen, kommer varje organ 

att tilldelas en kontaktperson inom Styrelsen. Kontaktpersonerna meddelar detta personligen 

till sina respektive tilldelade organ.  

 

4.   OAR 
 

Workshop genomfördes måndag 7/11 innehållandes tre delar; en representant från Armada 

gick igenom kravprofilsskrivning, SN höll i  en stress-workshop och slutligen diskuterades 

den framtida ljud- och ljusansvarigposten. Planerar fler utbildningar under kommande OAR. 

Teambuildings-OAR kommer att ske den 21/11 kl 18.30. 

Mötet ajournerades kl 19.16. 

Mötet återupptogs kl 19.37. 
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5. Verksamhetsplanen 

För att Styrelsen effektivt ska kunna påbörja arbetet med verksamhetsplanen genomfördes 

en mindre workshop, punkterna ska helst vara genomförda innan period 4.  

 

6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor var anmälda.  

Erik Samuelsson söker en person som ska delta på en resa till Lappland, som representant 

för THS, den 28e nov till 4e dec. Söker representant från Kemisektionen, 

kommunikationsansvarig kommer att sprida informationen. Undrar även hur uppfattningen 

om årets KTH Global samt om sektionen är medveten om att det finns sammanlagt fem 

olika studentkårer på KTH Campus. Meddelar även om att det snart kommer att finnas 2000 

studentlägenheter på campus, klart 2018. 45% kommer att gå till svenska studenter, 45% till 

internationella studenter och de sista 10% till forskare och deras familjer. Tipsar även om att 

sprida till icke-sektionsaktiva studenter om +0,2p på betygssnittet för faddrar. Meddelar även 

att Nobel Nightcap sker den 5/12-13/12, detta innebär att Nymble kommer att vara 

avstängt.  

 

7. Nästa möte 

$$M5 har blivit satt till den 12:e december 2016.   

 

8. Mötets avslutande 

Ordförande Emma Ingo avslutade mötet kl 20:39. 

 

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

 

______________________________ ______________________________ 

Charlotte Karlsson,  Johan Forsberg, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2016- 

 

______________________________ 

Emma Ingo, 

Ordförande 

 

 


