
Protokoll $$m 5 

2012-10-22 

Sid 1(5)  

MÖTESPROTOKOLL $$M 5 12/13 
Måndagen den 22/10 2012 

Mötesrummet, Dragskåpet, KTH 

Närvarande 
Joakim Tisell, ordförande 

Jens Aronsson, vice ordförande 

Gustav Wändell, sekreterare 

Fredrik Abele, kommunikationsansvarig 

Noa Lapins, ambassadör 

Astrid Helmfrid, lokalansvarig 

Lovisa Åkesson, värdinna 

Aneri Patel, #1 

Bilagor:  

1. Mötets öppnande 
Ordförande Joakim Tisell öppnade mötet kl. 17:07. 

2. Formalia 

 a. Mötets behöriga utlysande  Bilaga 1 
Styrelsen beslutade 

 att mötet var korrekt utlyst. 

 b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

 att välja till Aneri Patel justeringsman. 

 c. Anmälan av förhinder 
Inga förhinder. 

 d. Adjungeringar  
Inga adjungeringar. 

 e. Anmälan av övriga frågor 
Jens anmäler en fråga angående alkoholfrågan med Krexet. 
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 f. Bordlagda frågor 
En bordlagd fråga från $$m-4, mötesprotokoll $$m-3. 

Styrelsen beslutade: 

 att lägga protokollet från $$m-3 till handlingarna. 

 g. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är ej färdigställt då det varit tenta period. 

Styrelsen beslutade: 

 att bordlägga frågan om godkännande av protokollet från $$m 4. 

 h. Fastställande av föredragningslistan  
     Bilaga 2 
Föredragningslistan fastställdes enligt utkast. 

 i. Beslutsuppföljning   Bilaga 3 

 j. Meddelanden 
Sekfunk är fixat snyggt under helgen och mycket av den belysning som var paj är fixad, Jens 

meddelade detta. 

Lovisa har skickat fråga till Kansliet angående ett möte med dem. 

Fredrik har klantat sig med månadsmejlet, SNs text kom inte med men det är fixat med att 

denna har lagts upp på kongligkemi.se. 

3. OAR 
Nu finns det två punkter till OAR, Fredrik angående den grafiska profilen och Joakim 

Engström angående en företagsgrupp inom KNUT/sektionen.. 

Saker som mer kommer tas upp efter spån är arbetsbeskrivningar från organen till 

valberedningen. En till sak att ta upp på workshopform är hur man vidarebefordrar 

information. 

4. Representationsbudget 
Nu när det har uppkommit fler tillfällen att komma ut och representera framför allt är det 

resorna till S-hybrid och Finland. Det är frågan om att då kunna få själva resorna betalda. 

Detta kan ses som vettigt tycker vi i styrelsen, detta kommer komma med i den 

budgetrevidering som kommer komma in till SM2. 

Styrelsen beslutade 

 att resorna till S-hybrid och Finland kommer att tas från representations 

 posten i budget. 
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5. $$ till Finland 
Jens, Gustav, Tisse och Astrid åker till Finland för att knyta kontakt med våran vänsektion i 

Finland. 

Det blir båten över. 

6. Finland till $$ 
Finnarna har skickat frågan angående om vi vill visa funt dem på campus. Det är enligt rutin 

med klocktornet och sälja märken. 

Noa tar ansvar för detta. 

7.  S-hybrid 
Alla ska med ner till Sveriges baksida. Noa anmäler oss till Göteborg och Jens bokar 

tågbiljetter. Det är billigaste alternativet som gäller. 

8. Event med kansliet 
På vårt förra möte med kansliet kom idén upp om att vi tillsammans med kansliet ska fixa en 

middag med våra salamandrar och nØllan för att tagga nØllan för framtiden och vad man 

kan bli. 

Vi ser till att dra i så mycket trådar som möjligt innan nästa möte med kansliet. 

Datumförslag är 22/11 

9. Middagar med andra styrelser 
Dags att fixa, datumförslag är 5-6/11, 13/11 och 15/11. I förstahand är det Bergs och 

Elektro som ska bjudas in. 

10. Fyllnadsval 
Ordförande i valberedningen behöver väljas och efter intervju med Olle Kamperin kommer 

styrelsen fram till ett beslut. 

Styrelsen beslutade 

 att välja Olle Kamperin som ordförande i valberedningen. 

11. Övriga frågor 
Lång utläggning om vad som har hänt och vad som har hänt nu i senaste veckorna i och med 

en dialog som varit med Krexet om servering under slutfesten efter att alla föreställningar är 

slut. Detta har uppkommit då styrelsen vill se över hela sektionens syn på serveringen för att 

allt ska vara i sin ordning. 
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12. Nästa möte 
Nästa möte kommer vara 14/11 kl. 18.06 i mötesrummet. 

13. Mötes avslutande 
Ordföranden Joakim Tisell avslutade mötet kl.18.25. 
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Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Gustav Wändell, 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Joakim Tisell, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2012- 

 

______________________________ 

Aneri Patel, 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


