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MÖTESPROTOKOLL $$M 6 12/12 
Torsdag den 12/12-2013 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B. 

 

Närvarande 
Fredrik Abele, ordförande 

Lina Aglen, vice ordförande 

Astrid Helmfrid, sekreterare 

Aneri Patel, Sektionsvärdinna 

Daniel Ruotsalainen, Kommunikationsansvarig 

Karin Andersson, Lokalansvarig 

Jacob Kjellman, Nr1 

Jens Aronsson, Revisor 

 

Bilagor: 3 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Fredrik öppnade mötet kl. 18:07. 

 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Styrelsen beslutade 

 att  mötet var korrekt utlyst. 

 

b. Val av justeringsperson 
Styrelsen beslutade 

 att  välja Daniel till justeringsperson. 
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c. Anmälan av förhinder 
Jacob behöver gå tidigare. 

 

e. Adjungeringar  
Inga adjungeringar behövde utföras. 

 

f. Anmälan av övriga frågor 
Karin har en fråga angående kokplattor. 

Lina vill prata om Vice Ordförandeposten. 

Astrid vill ta upp Facebookgrupper. 

En äskning från KK bör tas upp. 

 

g. Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor. 

 

h. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll, $$10, 12, 13 och 14, är ej färdigställt. Protokoll från $$m3 och 4 

är inte heller helt klara. 

Styrelsen beslutade: 

att  bordlägga frågan om godkännande av protokollet från $$m 10, 12, 13, 3 

och 4 till nästa möte. 

 

i. Fastställande av föredragningslistan   Bilaga 2 
Daniel föreslår att flytta punkt 5, INFO, till efter formalian. 

Styrelsen beslutade: 

 att  fastställa föredragningslistan med sagda ändring. 

 

j. Beslutsuppföljning  

Ingen beslutsuppföljning. Inget nytt har tagits upp.  
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k. Meddelanden 
Jacob har mailat folk om INFO och några saknas som han ska fixa ikväll. Det är 49 anmälda.  

 

3. INFO 
Ska folk som inte är sektionsmedlemmar men är en funktionär få följa med? Vi borde ta 

ställning. Jacob säger att kansliet sponsrar aktiva kemister. Det är mer frågan om vi ska 

sponsra de andra. Lina känner inte att de ska vara med. Hur ska de ha en åsikt? Kansliet ber 

inte om att ha med saker med men ser gärna på de sammanställningar som finns efter 

diskussionerna. Karin anser att vi borde fråga kansliet om vad de tycker. Om de säger nej så 

kan väl de få följa men betala själva. Astrid menar att även om de inte är kemister så bidrar 

de till sektionen och betalar sektionsavgift, så varför inte? Fredrik anser att syftet är att ge en 

belöning till medlemmar. Vi borde bestämma om det är en tackkryssning eller en konferens? 

 

Vi kom fram till att vi ska prata med kansliet först. 

 

 

 

4. S-hybrid aftermath   
 

Vi ska skriva en överlämning. En facebook-grupp är skapad och vi måste få fler att gå med.  

 

Sammanfattningen är klar, alla får kolla igenom.  

 

 

5. Fyllnadsval    Bilaga 3 
 

Det har varit intervjuer och det har skickats ut anteckningar från dem. De poster som fylls är 

SkyddO, HvispHeus och KAOSa. 

 

Det diskuterades kort om Linnea. 

 

 Styrelsen beslutade: 

att  välja Linnea Hjälm till Hvispheus. 

 

Det diskuterades om Adam till Skyddo. 

Styrelsen beslutade: 

att  välja Adam Eriksson till Skyddo. 

Det pratades om Louise till KAOSa. 

Styrelsen beslutade: 

att  välja Louise Waldenström till KAOSA. 
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Aneri meddelar de valda. 

 

Jacob lämnar mötet kl 18:48.   

 

De vakanta posterna är kronpheus, revisor för 2014, en till KAOSa, skolledningsrepresentant 

bio, pas-k, två paparazzi, revisor suppleant och MAK och kanske två ledamöter till 

valberedningen.  Vilket sökstopp sätter vi för dessa? Kan vi kolla med organen själva om de 

kan marknadsföra dessa poster samt ta hjälp av valberedningen?  

Kan vi komma på ett sätt att tillsätta folk snabbare om de söker? Jens rekommenderar att vi 

sätter ett sökstopp tidigare.  

Den 19e januari kan vara ett sökstopp. Aneri kollar med organ och valberedningen. 

 

 

6. FUF – Karin och Daniel rapporterar   
 

Det var kul. Det blev mest utbyte med TBis styrelse (Linköping). Det var stormöte. De hade 

röstlappar som kan vara smidigt att ha. De hade påverkans torg. Mötet var väldigt överdrivet 

genomgått, de förväntar sig inte att folk läst handlingarna t.ex.  

Viktigaste frågorna var att de ville ha en tvåårsmandat för styrelsen som blev nedröstat av 

oss. Det andra vi kan ta med oss hem är att vi borde ”lika” motioner på påverkans torg. 

 

Astrid har hört att Daniel har ett nytt smeknamn, rastasalami, som han fick under FUF. 

David, TBis ordförande ville meddela det.    

 

7. SNOK i Styrelsen 
Lina känner att hon vill att studiebevakningen blir bättre. Hon hade ett möte med Björn och 

de vet inte vad de ska göra och de gör inte så mycket. Lina känner att det behövs en 

förändring för att få det bättre. På andra sektioner har de Studiebevakningens ordförande i 

Styrelsen. Lina vill ha någon som är ansvarig för att ha kontakt med Studienämnden. Att vi 

ska ha ett ansvarsområde.  

 

Aneri känner att det krisar mest i år. Men vi kanske inte kan välja in någon nu.  

 

Astrid påpekar att Lina inte vill att det ska vara en post i Styrelsen, och det tycker inte Astrid 

eftersom det inte är vår verksamhet och det inte blir en ledamotsstyrelse då. Men att ha ett 

ansvarsområde i Styrelsen och gärna se till att de skrivs in i överlämningar hos både SN och i 

Styrelsen.  

 

I Linköping har de två ordförande i studiemiljönämnden, de funkar för dem.  

 

Fredrik menar att det är jättebra med ansvarsområden. Men inte post i styrelsen för då blir 

gruppdynamiken blir skev.  

 

Astrid, finns det en lista på ansvarsområden som bör täckas upp? Nej och ja. I reglementet.  

 

Fredrik har ett förslag att Aneri, Lina och Astrid (med Lina i spetsen) undersöker hur 

ansvaret för SN i Styrelsen kan se ut . Fredrik och Jacob ska ta fram en lista på 

ansvarsområden. Fredrik kan bjuda in Björn till lunchmöten.  
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Mötet ajournerats från 19:30 till 19:35 och återupptogs kl 19:35. 

 

8. SM3 och andra $$-datum vårterminen 

24 februari är ett förslag för SM3, reservtid den 26e.  

$$m7 kan ligga den 23 jan, kl 17:07. $$m8 kan ligga den 11e3 feb, kl 17:08. OAR4 den 18e 

feb, kl 17:04. OARX kan vara 25e mars, kl 17:0X.  

Vi kan vänta med $$-mys-datum tills efter tentorna då det är svårt att veta hur det ser ut med 

tid. 

 

9. $$-mys 

På måndag är det ett $$mys, vad vill vi göra?  

Spela spel? Middag iaf.  

Kan vi vara hos Jacob? Någon får kolla med Jacob. 

  

10. VP- uppföljning 

Daniel ska fixa affischer med VPn på.  

Vi har inte haft middag med SN och inget stormöte med KNUT om gemensam 

arbetsmarknadsdag.  

Kan vi på nästa SM dra igenom hemsidan på en egen punkt? 

Power-pointen borde vi försöka få upp även om det är sent.  

Vi borde kolla med KK om de kommer göra sin vinterbal.  

 Lunchmöten med organ har inte gjorts med alla. Kan vi inte dela ut lunchmöten så fort 

organen är valda? Aneri kan fixa. Vi borde också fråga på OAR vad de vill göra med oss?  

Vi borde ha ett stormöte för alla. Och smyga in festkulturpunkt på INFO.    

11. Styrdokument för OAR-beslut 
Arbetsbeskrivning och styrdokument för OAR-beslut sak tas fram ett förslag av Aneri, 

Fredrik och Astrid. Det måste tas upp flera gånger på OAR så när det fått sjunka in så kan 

alla åsikter komma fram. 

 

12. Bergslusse 
Present kan vara julgran och Daniel kan köpa en.   
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13. Julkort 
Fredrik kan fixa klart dem. Bra om de blir klara fort.   

 

14. Övriga frågor 
Karin har hört att andra vill att andra än KK ska kunna använda kokplattorna. Kan vi inte 

låta dem ligga ute i Sekfunk? Jo, men vi kan be folk att ta in dem igen med en lapp.   

 

Lina känner att alla hade planer när de gick med i styrelsen, hon känner att hon har för 

mycket att göra. Det är inte kompatibelt att ha ekonomipost, vice ordförandepost och studier 

samtidigt. Hon kommer skriva en motion om att sära på skattmästare och vice 

ordförandeposten. Detta kommer att tas upp på nästa $$m.   

 

Astrid undrar om någon kan lägga in folk i OARfacebookgruppen och S-hybrid. Daniel kan 

fixa OARgruppen.  

 

KK-äskning. Det är ett fel som man kan låta de ansvariga själva få lägga ut för. Men det är 

inte en stor summa och det är klart att de ska ha nya tröjor.  

Styrelsen beslutade: 

att  bevilja äskningen. 

15. Nästa möte 

Den 23e januari , kl 18:08, valdes som nästa $$m.  

16. Mötes avslutande 
Ordföranden Fredrik Abele avslutade mötet kl. 20:40.  
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Justerat, Stockholm 2014- 

 

______________________________ 

Astrid Helmfrid, 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2014- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2014- 

 

______________________________ 

Daniel Ruoltsalainen, 

Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


