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MÖTESPROTOKOLL $$M 4 11/11 

Tisdagen den 11/11-2014 kl. 12.15. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

Närvarande 
Aneri Patel, ordförande 

Michael Ekström, vice ordförande 

Daniel Ruotsalainen, sekreterare 

Alexandra Holmgren, lokalansvarig 

Frederik Mathiason, kommunikationsansvarig 

Anna Wessén, ambassadör 

Jacob Kjellman, SNUT 

Alma Andersson, Nr 1 

Bilagor: 9 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Aneri Patel öppnade mötet kl. 12:22. 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Styrelsen beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

b. Val av justeringsperson 

Styrelsen beslutade 

att välja Alma Andersson till justeringsperson. 

c. Anmälan av förhinder 

Inga anmälda förhinder. 

d. Adjungeringar  

Inga adjungeringar behövde göras. 
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e. Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

f. Bordlagda frågor 

Inga bordlagda frågor. 

g. Föregående mötesprotokoll   

Mötesprotokollet från $$m3 den 3/11 är ännu inte justerat. Daniel föreslår att bordlägga 

detta till nästa möte. 

Styrelsen beslutade 

att bordlägga frågan om protokollet från $$m3 14/15 till $$m5. 

h. Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 

Styrelsen beslutade: 

att fastställa föredragningslistan. 

i. Beslutsuppföljning  

Styrelsen 14/15 har ännu inga beslut att följa upp. 

k. Meddelanden 

Inga meddelanden. 

3. Kandidater till PG  Bilaga 3 & 4  

Vi har fått in ett antal sök, det föreslås att alla skall väljas in. De som sökt är Amanda 

Kessler, Oscar Bergström, Tomas Romson, Erik Samuelsson, Adrian Celsi och Gilai 

Nachmann. 

Styrelsen beslutade 

att välja Amanda Kessler, Oscar Bergström, Tomas Romson, Erik 

Samuelsson, Adrian Celsi och Gilai Nachmann till projektgruppen för 

arbetsmarknadsveckan.  

4. Äskningar 

Det har inkommit totalt tre äskningar till styrelsen.    
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a. Slutsteg   Bilaga 5 

Sektionen har sedan ett tag tillbaka använt sig av Gustav Wändells privat inköpta slutsteg i 

sin verksamhet. Däribland främst av MD och Krexet. Gustav äskar nu för att sektionen ska 

köpa detta till inköpspris, dvs. 3000 kr. 

Styrelsen anser att det är orimligt att det köps till inköpspris då det är 3 år gammalt trots att 

det använts av sektionen sedan dess. Däremot kommer det föreslås att det köps av sektionen 

för ett något reducerat pris på grund av dess förlust i värde sedan det köptes. 

Styrelsen beslutade 

att avslå äskningen i sin helhet. 

b. Förbättrat arbetsklimat  Bilaga 6 

Anna Wessén har äskat om totalt 537 kr för inköp av diverse estetik samt en klädhängare till 

mötesrummet. Detta anses vara en rimlig summa för ett förbättrat arbetsklimat. Därför anser 

styrelsen att äskningen bör beviljas. 

Styrelsen beslutade 

att bevilja äskningen i sin helhet. 

c. Förbättrad ordning i D-förrådet Bilaga 7 

Alexandra Holmgren är som bekant lokalansvarig och har nyligen ansvarat för en 

storstädning av D-förrådet. Inför detta köptes 4 stycken förvaringslådor till sagda förråd. 

Hon äskar därför om 157 kr som dessa lådor totalt kostade. 

Styrelsen beslutade 

att bevilja äskningen i sin helhet. 

5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor hade anmälts 

Det uppmärksammats att vi glömt bort två entlediganden som borde ha funnits med på föredragningslistan. 

Frederik yrkar på att denna läggs till genom att öppna upp punkt 2h, fastställande av föredragningslistan 

och att en punk 6, Entlediganden, läggs till dagordningen samt att efterföljande punkter numreras på nytt. 

Styrelsen beslutade 

att öppna upp punkt 2h, fastställande av föredragningslistan. 

Styrelsen beslutade 

att fastställa föredragningslistan med ovanstående tillägg och omnumrering. 
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6. Entlediganden   Bilaga 8 & 9 
Det har kommit in ett entledigande från Stefan Berg i valberedningen då han vill söka en 

post under SM 2. Dessutom har Jennifer Theland önskat att få entlediga sig från MD av 

personliga skäl. 

Styrelsen beslutade 

att godkänna inkomna entlediganden från Stefan Berg och Jennifer Theland. 

7. Nästa möte 

$$m5 planerades till den 2 december kl 17.05. 

8. Mötets avslutande 

Ordförande Aneri Patel avslutade mötet kl. 12.39. 
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Vid pennan, Stockholm 2014-  Justerat, Stockholm 2014- 

 

______________________________ ______________________________ 

Daniel Ruotsalainen,  Alma Andersson, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2014- 

 

______________________________ 

Aneri Patel, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


