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Protokoll  
 
Mötets art:  Stym 11 
Datum: 2020-10-05 
Tid: 17:17 
Plats: V-huset 
 
Närvarande: 
Filip Björklund, Ordförande 
Emelie Skantz, Kassör 
Lisa Wilk, Koordinator 
George Khalaf, Styrelseledamot 
Henrik Larsson, Styrelseledamot 
 
 
1. Mötets öppnande 

 
1.1. Mötet öppnade 17:36. 

 
 

2. Formalia 
 
2.1. Val av mötesordförande 

Filip Björklund, valdes till mötesordförande. 
 

2.2. Val av justerare 
Henrik Larsson, valdes till justerare.  
 

2.3. Adjungeringar 
Inga adjungeringar. 
 

2.4. Godkännande av dagordning 
Godkänd. 
 
 

3. Punkter 
 

3.1. Återkoppling 
Kommer vara många revisorer på SM1. 
 

3.2. Corona och fester 
Övriga sektionsordförande är okej med att de som går en kurs med någon som blivit 
smittad kan komma på sektionsevent bara de är väldigt försiktiga och stannar hemma 
om de känner minsta lilla symptom. 
Styrelsen kan prata med sektionsmedlemmar om hur sektionen ska förhålla sig till event 
nu under coronatider, tex att lokalhyran kommer vara dyrare än vad som först räknades 
med. Mest akut är spexfest 4, dock inte rimligt att ge dem pengar för att ha en finsittning 
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så som läget ser ut nu. Kan dra upp denna diskussionen på SM1 för att få 
sektionsmedlemmarnas input. 
 

3.3. SM1 
Filip förhandlade med kåren och om vi är i stora matsalen kortare tid så kommer det att 
kosta mindre. Ledamöterna kommer att ha huvudansvar för incheckning. Bättre att satsa 
på bra zoomsändning istället för både zoom och live.  
 

3.4. SMART 
Filip och Gustav ska skicka ut en officiell inbjudan 12e oktober, kommer att hålla ett 
möte för att bestämma mer detaljer på onsdag 7e oktober. Kanske bjuda in sångledare 
till sittningarna på SMART, kan bli kul. Henrik fixar donk.  
 

3.5. Rekrytering 
Filip har pratat med Amanda och revisorer och från de samtalen har han och Gustav 
planerat att Gustav inte ska gå på spexets rekrytering. Amanda ville också meddela att 
hon inte menade att låta aggressiv via mejlen utan bara ville hindra styrelsen från att ta 
på sig mer arbete. Styrelsen beslutar att styrelsen inte ska gå på kommissionernas 
rekryteringsmöten, dock är förmöten och efter okej om kommissionerna själva ber om 
det. 

 
3.6. Styrelsens arbete externt och internt 

Ibland skiljer sig styrelsemedlemmarnas åsikter åt men det är viktigt att alla 
styrelsemedlemmar ställer sig bakom de gemensamma beslut som styrelsen tar och visar 
sig enade utåt mot resten av sektionen. Denna perioden har det varit ganska mycket 
jobb för styrelsen, med corona och allt men förhoppningsvis blir det lite mindre nästa 
period. Vad som kan förbättras är att korta ner mötena och även ha pauser i mötena om 
de blir långa. Det är okej att inte svara på allt direkt om det inte är akut, utan när man 
har mycket så kan man låta det vänta lite. 
 

3.7. Gamla Verksamhetsberättelse: Tips o Tricks 
Bordläggs. 
 

3.8. Lagerföring 
Skulle ha lagerföringsmöte denna veckan men Sara som skulle sätta upp det har mycket 
att göra just nu och eftersom det inte är akut kan det vänta. Filip fick svar från 
systembolaget och styrelsen måste bestämma vad som ska göras med den utgångna ölen.  
 

3.9. Kickoff med Ettan 
Preliminärt 22a oktober, då borde allas tentor vara över. 
 

3.10.Fracktävlingen 
Styrelsen lottar fram en värdig frackvinnare, det blev Ludvig Herneklint! Styrelsen 
kontaktar honom. 
 

3.11. Events 
Styrelsemiddagar är roliga, kemi är taggade och bergs brukar vi ha sittningar med men 
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det är svårare nu när man inte kan vara i sektionsloklerna. Det är maskins tur att ha 
styrelsemiddag med bergs.  

 
4. Mötets avslutande 

  
4.1. Övriga frågor 

En student fick inte mejl om att rekryteringen är avslutad så styrelsen ska höra av sig denna.  
Skulle vara kul att starta en youtube-gyckelkanal där de som vill får lägga upp sina gyckel, bra för 
att visa upp maskin utanför sektionen också.  
Näringslivsnämnden vill beställa brickor, antingen får de beställa själva eller prata med en annan 
nämnd så de kan beställa tillsammans. 
 

4.2. Mötets avslutande  
Mötet avslutades 19:13. 
 

4.3. Nästa möte 
Bestäms efter tenta perioden. 
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_______________________                                                                 _________________________ 
Filip Björklund, mötesordförande                                                           Lisa Wilk, sekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Henrik Larsson, justerare 
 
 


