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Protokoll

Mötets art: STYM09
Datum: Måndag 10 Oktober 2022
Tid: 17:23
Plats: W34
Närvarande:
Johan Widmark (Ordförande)
Ylva Öman (Vice Ordförande)
Oskar Dubeck (Kassör)
Carl Nesterud (Koordinator)
Simon Bäckström (Ledarmot)
Marcus Haeggman (Ledamot)
Tilda Byrstedt (Ledarmot)
Vincent Shin (Ettans Post)
Samuel Norén (Busshusse)
Albert Achrén (KNO)
Theo Zemack (Lysmask)

1. Mötets öppnande

1.1. Mötet öppnades 17:23.

2. Formalia

2.1. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
att välja Johan Widmark till mötesordförande.

2.2. Val av justerare, tillika rösträknare
Styrelsen beslutade
att välja Marcus Haeggman till justerare.

2.3. Val av sekreterare
Koordinatorn är ej närvarande vid tillfället.
Styrelsen beslutade
att välja Ylva Öman till sekreterare.

2.4. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

2.5. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes till densamma som enligt kallelsen.

3. Punkter

3.1. Förra mötets protokoll
Johan Widmark läser upp förra mötets protokoll.
17:30 Albert Achrén suckar.

3.2. Per Capsulam
Styrelsen tog per capsulam-beslut om
att godkänna busshusses äskning på 360 kronor för besiktning av Alten-bilen.

3.3. Äskningar
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3.3.1. KNO:s äskning
KN behöver produkter till frackkit. De har inga kompletta frackkit i lager. Axelmärken och
pins måste beställas. KNO har två förslag. Nummer ett är att beställa produkter till 128
frackkit för ca 9400 vilket gör ett dyrare inköpspris än tidigare och därför skulle behöva
säljas dyrare än vanligt till sektionsmedlemmar. Alternativ två är att beställa 500 frackkit
för runt 19500 kr och då behöver priserna inte höjas. För 5 år sen beställdes 500 axelmärken
som räckte i ungefär 5 år.
Frågan lyfts om varför KNO äskar och inte bara använder sin budget.
”bra att du frågar. Synd att jag är så trött idag” – Albert, KNO
KNO visste inte att det saknades frackkit när budgetförslaget diskuterades.
Diskussioner kring avskrivningar uppstår. Vidare diskussioner kring att hälften av summan
kan gå på budget och hälften på äskning.
Styrelsen beslutade
att bevilja KNO 10000 kr för sin äskning om inköp av frackkitsprodukter.

3.3.2. Lysmasks äskning
Lysmask vill köpa in märken till sin nämnd. De är ungefär 10 personer i nämnden.
Lysmask vill därför äska 2000 kronor för att köpa in 100 märken.
Styrelsen beslutade
att bevilja lysmasks äskning på 2000 kronor.

3.3.3. Busshusses återkomst
Busshusse återkommer efter STYM08 för att äska pengar för märken till nämnden. Denna
gång hade han alla efterfrågade dokument med sig. Busshusse äskar därför 1396,25 kr för
90 bussnämndsmärken.
Styrelsen beslutade
att bevilja busshusses äskning för bussmärken för 1396.25 kr.

3.4. Moment och rekrytering
Oskar pratar om Moments rekrytering.
Kul!

3.5. Omvänd arbetsmarknadsmässa
Hugo Erixon (Moments projektledare) har hört av sig att KTH ska hålla en omvänd arbets-
marknadsmässa och undrar vad NN erbjuder? Johan skickar förra årets katalog till Hugo och
hoppas att han vill skriva om den lite den omvända arbetsmarknadsmässan.

3.6. Skyddsombud
Fortfarande har inget datum för diskussion kring sektionens skyddsombud blivit bokat med
Amanda Mungdee (Studiemiljöansvarig) från THS kårledning. Klas Birkestål (SkO) och Elin
Lerin (JMLNO) är informerade och dyker förhoppningsvis upp på mötet som planeras.

3.7. Hlvs jla Rekryteringar

3.7.1. Sektionsgeneral
Johan Widmark ska ha ett till möte med Q för att ta reda på mer vad de förväntar sig av
rollen och sedan kanske rekryteringen kan öppna.

3.7.2. NNO
Fiskelinsnapp finns hos Simon.
Styrelsen ber KNO om det ’kompletta marknadsföringspaketet XL’
KNO ställer motkrav att han endast fixar det ifall han får beställa kondomer varpå KNO
och Ordförande diskuterar kondomer och deras pudrighet.
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Styrelsen lovar att fixa lite citat från gamla NNO/NN samt andra uppgifter som ska vara
med i marknadsföringsmaterialet.

Styrelsen inser det fantastiska i outsourcing och beställer även ett ’kompletta marknadsfö-
ringspaketet XL’ för Sektionsgeneral.
Förhoppningsvis öppnar sektionsgeneralsrekryteringen samtidigt som NNO-rekryteringen.

3.8. NNO Rekrytering
Styrelsen var jävligt taggade på NNO, se punkt 3.7.2.
Marcus Haeggman yrkar på att dra streck i debatten.
Ylva Öman yrkar på att diskutera en stund till.
Styrelsen beslutade
att dra streck i debatten.
Talarlista upprättas. Ylva Öman och Carl Nesterud önskar tala.
Marcus Haeggman rage-quittar och lämnar rummet när streck-listan skapas.

Ylva Öman säger att det är kul att styrelsen är taggade på NNO och att NNO är med två gånger
på föredragningslistan.
Carl Nesterud säger att han håller med Ylva Öman.

Marcus har i bakgrunden räknat ut hur mycket ordförande respektive presidiet kan godkänna
äskningar för. Presidiet har 6(%?) av prisbasbelopp.
”Var det bara jag som tyckte det var kul att presidiet har sex?” - Johan Widmark
Albert suckar ”Du kan skriva att jag suckar igen”

3.9. Styrelsemiddagar
Styrelsen ska äta jättemånga middagar och dubbelkollar att alla är med i den gemensamma
kalendern.
Sök styrelsen om du tycker att du har lite för mycket fritid som du gärna fyller med trevliga
middagar.

3.10. Nästa styrelsemöte
Johan Widmark yrkar på att hålla nästa styrelsemöte den 31 oktober 17:17 i V, eller på annan
plats där ordförande mr Júan < harang av självgoda adjektiv> finner lämpligt.

Tilda Byrstedt yrkar på
att om STYM är 31 oktober ska Styrelsen vara utklädd för det är nästan halloween då.
Styrelsen är tråkig och säger nej för de tycker utklädnader är tråkiga.
Tilda Byrstedt drar tillbaka sitt yrkande.
Oskar Dubeck vill göra Pexit. Marcus Haeggman är kaxig.

Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte är den 31 oktober 17:17 i V-huset eller annan plats.

3.11. Övriga punkter

3.11.1. Bensin
Nya ALTEN kom i fredags – kanonkul. Alla nämnder som tankar landar på bussnämndens
bensinbudget.

3.11.2. Brickor
Alla nämnder ska beställa brickor tillsammans med KN enligt hållbarhetspolicy. VRAK-
brickor betalas av VRAKen själva.
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3.11.3. Promota Orbi
Styrelsen och KNO diskuterar eventuella rabatter för personer som laddar ner Orbi.

3.11.4. SMART
Styrelsen diskuterar SMART och flygbiljetter.

3.11.5. Heta stolen
Förslag att utvärdera Styrelsens gruppdynamik och grupparbete under året för att bli ännu
bättre.
Styrelsen suger på karamellen om hur gruppdynamik och grupparbete kan utvärderas.

3.11.6. Välkomstmöte
Det kommande välkomstmötet för alla nämndmedlemmar diskuteras.

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 19.26.

4.2. Dramatisk följetong
Läses med självgod stockholmsk ”jag har ingen dialekt” dialekt

I nästa protokoll från styrelsen på Maskin –
Intrigen tätnar när maskinstyrelsen inte STYMat på tre veckor… Har Styrelsen gett tentaperioden
smörj? Har Johan äntligen tillsatt en regering? Har sektionen äntligen fått igång pantamera-
expressen?
Missa inte att läsa nästa STYMs protokoll!
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Protokoll


Mötets art: STYM09
Datum: Måndag 10 Oktober 2022
Tid: 17:23
Plats: W34
Närvarande:
Johan Widmark (Ordförande)
Ylva Öman (Vice Ordförande)
Oskar Dubeck (Kassör)
Carl Nesterud (Koordinator)
Simon Bäckström (Ledarmot)
Marcus Haeggman (Ledamot)
Tilda Byrstedt (Ledarmot)
Vincent Shin (Ettans Post)
Samuel Norén (Busshusse)
Albert Achrén (KNO)
Theo Zemack (Lysmask)


1. Mötets öppnande


1.1. Mötet öppnades 17:23.


2. Formalia


2.1. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
att välja Johan Widmark till mötesordförande.


2.2. Val av justerare, tillika rösträknare
Styrelsen beslutade
att välja Marcus Haeggman till justerare.


2.3. Val av sekreterare
Koordinatorn är ej närvarande vid tillfället.
Styrelsen beslutade
att välja Ylva Öman till sekreterare.


2.4. Adjungeringar
Inga adjungeringar.


2.5. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes till densamma som enligt kallelsen.


3. Punkter


3.1. Förra mötets protokoll
Johan Widmark läser upp förra mötets protokoll.
17:30 Albert Achrén suckar.


3.2. Per Capsulam
Styrelsen tog per capsulam-beslut om
att godkänna busshusses äskning på 360 kronor för besiktning av Alten-bilen.


3.3. Äskningar
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3.3.1. KNO:s äskning
KN behöver produkter till frackkit. De har inga kompletta frackkit i lager. Axelmärken och
pins måste beställas. KNO har två förslag. Nummer ett är att beställa produkter till 128
frackkit för ca 9400 vilket gör ett dyrare inköpspris än tidigare och därför skulle behöva
säljas dyrare än vanligt till sektionsmedlemmar. Alternativ två är att beställa 500 frackkit
för runt 19500 kr och då behöver priserna inte höjas. För 5 år sen beställdes 500 axelmärken
som räckte i ungefär 5 år.
Frågan lyfts om varför KNO äskar och inte bara använder sin budget.
”bra att du frågar. Synd att jag är så trött idag” – Albert, KNO
KNO visste inte att det saknades frackkit när budgetförslaget diskuterades.
Diskussioner kring avskrivningar uppstår. Vidare diskussioner kring att hälften av summan
kan gå på budget och hälften på äskning.
Styrelsen beslutade
att bevilja KNO 10000 kr för sin äskning om inköp av frackkitsprodukter.


3.3.2. Lysmasks äskning
Lysmask vill köpa in märken till sin nämnd. De är ungefär 10 personer i nämnden.
Lysmask vill därför äska 2000 kronor för att köpa in 100 märken.
Styrelsen beslutade
att bevilja lysmasks äskning på 2000 kronor.


3.3.3. Busshusses återkomst
Busshusse återkommer efter STYM08 för att äska pengar för märken till nämnden. Denna
gång hade han alla efterfrågade dokument med sig. Busshusse äskar därför 1396,25 kr för
90 bussnämndsmärken.
Styrelsen beslutade
att bevilja busshusses äskning för bussmärken för 1396.25 kr.


3.4. Moment och rekrytering
Oskar pratar om Moments rekrytering.
Kul!


3.5. Omvänd arbetsmarknadsmässa
Hugo Erixon (Moments projektledare) har hört av sig att KTH ska hålla en omvänd arbets-
marknadsmässa och undrar vad NN erbjuder? Johan skickar förra årets katalog till Hugo och
hoppas att han vill skriva om den lite den omvända arbetsmarknadsmässan.


3.6. Skyddsombud
Fortfarande har inget datum för diskussion kring sektionens skyddsombud blivit bokat med
Amanda Mungdee (Studiemiljöansvarig) från THS kårledning. Klas Birkestål (SkO) och Elin
Lerin (JMLNO) är informerade och dyker förhoppningsvis upp på mötet som planeras.


3.7. Hlvs jla Rekryteringar


3.7.1. Sektionsgeneral
Johan Widmark ska ha ett till möte med Q för att ta reda på mer vad de förväntar sig av
rollen och sedan kanske rekryteringen kan öppna.


3.7.2. NNO
Fiskelinsnapp finns hos Simon.
Styrelsen ber KNO om det ’kompletta marknadsföringspaketet XL’
KNO ställer motkrav att han endast fixar det ifall han får beställa kondomer varpå KNO
och Ordförande diskuterar kondomer och deras pudrighet.
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Styrelsen lovar att fixa lite citat från gamla NNO/NN samt andra uppgifter som ska vara
med i marknadsföringsmaterialet.


Styrelsen inser det fantastiska i outsourcing och beställer även ett ’kompletta marknadsfö-
ringspaketet XL’ för Sektionsgeneral.
Förhoppningsvis öppnar sektionsgeneralsrekryteringen samtidigt som NNO-rekryteringen.


3.8. NNO Rekrytering
Styrelsen var jävligt taggade på NNO, se punkt 3.7.2.
Marcus Haeggman yrkar på att dra streck i debatten.
Ylva Öman yrkar på att diskutera en stund till.
Styrelsen beslutade
att dra streck i debatten.
Talarlista upprättas. Ylva Öman och Carl Nesterud önskar tala.
Marcus Haeggman rage-quittar och lämnar rummet när streck-listan skapas.


Ylva Öman säger att det är kul att styrelsen är taggade på NNO och att NNO är med två gånger
på föredragningslistan.
Carl Nesterud säger att han håller med Ylva Öman.


Marcus har i bakgrunden räknat ut hur mycket ordförande respektive presidiet kan godkänna
äskningar för. Presidiet har 6(%?) av prisbasbelopp.
”Var det bara jag som tyckte det var kul att presidiet har sex?” - Johan Widmark
Albert suckar ”Du kan skriva att jag suckar igen”


3.9. Styrelsemiddagar
Styrelsen ska äta jättemånga middagar och dubbelkollar att alla är med i den gemensamma
kalendern.
Sök styrelsen om du tycker att du har lite för mycket fritid som du gärna fyller med trevliga
middagar.


3.10. Nästa styrelsemöte
Johan Widmark yrkar på att hålla nästa styrelsemöte den 31 oktober 17:17 i V, eller på annan
plats där ordförande mr Júan < harang av självgoda adjektiv> finner lämpligt.


Tilda Byrstedt yrkar på
att om STYM är 31 oktober ska Styrelsen vara utklädd för det är nästan halloween då.
Styrelsen är tråkig och säger nej för de tycker utklädnader är tråkiga.
Tilda Byrstedt drar tillbaka sitt yrkande.
Oskar Dubeck vill göra Pexit. Marcus Haeggman är kaxig.


Styrelsen beslutade
att nästa styrelsemöte är den 31 oktober 17:17 i V-huset eller annan plats.


3.11. Övriga punkter


3.11.1. Bensin
Nya ALTEN kom i fredags – kanonkul. Alla nämnder som tankar landar på bussnämndens
bensinbudget.


3.11.2. Brickor
Alla nämnder ska beställa brickor tillsammans med KN enligt hållbarhetspolicy. VRAK-
brickor betalas av VRAKen själva.
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3.11.3. Promota Orbi
Styrelsen och KNO diskuterar eventuella rabatter för personer som laddar ner Orbi.


3.11.4. SMART
Styrelsen diskuterar SMART och flygbiljetter.


3.11.5. Heta stolen
Förslag att utvärdera Styrelsens gruppdynamik och grupparbete under året för att bli ännu
bättre.
Styrelsen suger på karamellen om hur gruppdynamik och grupparbete kan utvärderas.


3.11.6. Välkomstmöte
Det kommande välkomstmötet för alla nämndmedlemmar diskuteras.


4. Mötets avslutande


4.1. Mötet avslutades 19.26.


4.2. Dramatisk följetong
Läses med självgod stockholmsk ”jag har ingen dialekt” dialekt


I nästa protokoll från styrelsen på Maskin –
Intrigen tätnar när maskinstyrelsen inte STYMat på tre veckor… Har Styrelsen gett tentaperioden
smörj? Har Johan äntligen tillsatt en regering? Har sektionen äntligen fått igång pantamera-
expressen?
Missa inte att läsa nästa STYMs protokoll!
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