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Protokoll

Mötets art: STYM01
Datum: Onsdag 13 Juli 2022
Tid: 18:07
Plats: Digitalt
Närvarande:
Johan Widmark (Ordförande)
Ylva Öman (Vice Ordförande)
Carl Nesterud (Koordinator)
Oskar Dubeck (Ledamot)
Marcus Haeggman (Ledamot)
Tilda Byrstedt (Ledamot)

1. Mötets öppnande

1.1. Mötet öppnades 18:07.

2. Formalia

2.1. Val av mötesordförande
Johan Widmark nominerar sig själv till mötesordförande.
Marcus Haeggman nominerar Oskar Dubeck till mötesordförande.
Koordinatorn får hjärnblödning.
Oskar Dubeck drar tillbaka sin kandidatur.
Styrelsen beslutade
att välja Johan Widmark till mötesordförande.

2.2. Val av justerare, tillika rösträknare
Styrelsen beslutade
att välja Ylva Öman till justerare.

2.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

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

3. Punkter

3.1. Förra årets protokoll
Styrelsen reflekterar över förra verksamhetsårets sista styrelsemöte.

3.2. Utse interimkassör
En tillfällig, intern Kassör med ansvar endast för kassörsrollens arbetsuppgifter som berör bud-
getfrågor och strategiska frågor.
Johan Widmark nominerar Marcus Haeggman till interimkassör. Marcus Haeggman godtar.
Styrelsen beslutade
att välja Marcus Haeggman till interimkassör fram till och med SM1 hösten 2022.

3.3. Utse interim-ekonomiskt ansvarig
En tillfällig, intern Kassör med ansvar endast för kassörsrollens arbetsuppgifter som berör bok-
föring och nämnden KLiRR.
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Johan Widmark nominerar Oskar Dubeck till interim-ekonomiskt ansvarig. Oskar Dubeck god-
tar.
Styrelsen beslutade
att välja Oskar Dubeck till interim-ekenomiskt ansvarig fram till och med SM1 hösten 2022.

3.4. Utse firmatecknare
Enligt stadgarna måste vi ha minst två firmatecknare. Det är också fördelaktigt att ha fler än en
firmatecknare.
Styrelsen överväger att utse två extra firmatecknare istället för en extra att vara firmatecknare
vid sidan av Johan Widmark.
Det innebär att både Oskar Dubeck och Ylva Öman skulle bli firmatecknare, eller bara en utav
dem.
Johan Widmark marknadsför privatsession i alkohollagen.
Ett problem med att ha båda två som firmatecknare är att sektionen då kommer att ha fler
PBI:er (Person av Betydande Inflytande över alkoholtillståndet).
Enligt lag måste minst hälften av PBI:erna ha avlagt godkänt krögarprov. Tidigare år har sek-
tionens firmatecknare och Klubbmästare ansetts vara PBI. Klubbmästaren Ronja Fallenius och
firmatecknaren Johan Widmark har sen tidigare godkänt krögarprov. Detta innebär att ytterliga-
re en, utöver Klubbmästare och Ordförande, behöver ha godkänt krögarprov. Antingen behöver
då Oskar Dubeck eller Ylva Öman skriva godkänt krögarprov för att sektionen ska följa lagen.
Styrelsen diskuterar firmatecknarefrågan.
Det är bekvämare att ha två firmatecknare än tre.
Johan Widmark nominerar Oskar Dubeck till firmatecknare.
Styrelsen beslutade
att välja Oskar Dubeck till firmatecknare för Kungliga Maskinsektionen fram till och med att
ny firmatecknare utses, förhoppningsvis en Kassör som väljs på SM1.
Kl. 18.47 ajourneras mötet till 18.53.
Kl. 18.53 återupptas mötet.

3.5. Betala förra årets kvitton i år
Styrelsen trodde att ett problem fanns. Problemet fanns inte.
Så länge en kostnad uppkommit under dess verksamhetsår ska kostnaden bokföras under det
verksamhetsåret. Utbetalning kan ske efter att verksamhetsåret tagit slut och då bokföras på
tidigare verksamhetsår.

3.6. Diskmaskinen med stort D
Johan Widmark berättar om alla turer med diskmaskinen.
Styrelsen diskuterar diskmaskinsfrågan.
Diskmaskinspunkten återupptas nästa styrelsemöte.

3.7. Styrelsemiddagar
Styrelsen diskuterar styrelsemiddagar.
Ansvarsfördelning upprättas.

3.8. Nästa styrelsemöte
En Trello-genomgång koordineras.
Nästa möte är den 7 aug 2022, kl. 10:00, på Tilda Byrstedts 24 kvadrat.

3.9. Övriga frågor

3.9.1. Lunchföreläsning med Indek, Fysik och Maskin
Tilda Byrstedt har bröstat NNO-mailen och tagit emot ett mail från Bain. De vill hålla
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lunchföreläsning för M, I, och F.
Tilda Byrstedt tar ansvar för frågan.

3.9.2. Marcus Haeggmans övriga punkt
Styrelsen diskuterar Sexmästeriets budget.

3.9.3. Signera med BankID
Protokollsignering med BankID har nu koordinerats!

3.9.4. När är SM1?
Vi har inte bestämt oss än.

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 20:04.

4.2. Dramatisk följetong
Läses med inlevelserik italiensk röst. Handaviftande premieras.
I en lägenhet, långt långt borta från Smörjkammaren. Där sitter en styrelse med frack och
sykitt i högsta hugg. Det står brunch framdukat på bordet runt ledamöterna men den intensiva
diskussionen om vem som egentligen är näst på fikalistan håller alla närvarande så fängslade
att ingen ännu hugger in.
Mötet avslutas med att den före detta kassören bärs ut på bår efter att ha bevittnat koordinatorns
sömnadskonst.
Missa inte att läsa nästa Protokoll!
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Protokoll


Mötets art: STYM01
Datum: Onsdag 13 Juli 2022
Tid: 18:07
Plats: Digitalt
Närvarande:
Johan Widmark (Ordförande)
Ylva Öman (Vice Ordförande)
Carl Nesterud (Koordinator)
Oskar Dubeck (Ledamot)
Marcus Haeggman (Ledamot)
Tilda Byrstedt (Ledamot)


1. Mötets öppnande


1.1. Mötet öppnades 18:07.


2. Formalia


2.1. Val av mötesordförande
Johan Widmark nominerar sig själv till mötesordförande.
Marcus Haeggman nominerar Oskar Dubeck till mötesordförande.
Koordinatorn får hjärnblödning.
Oskar Dubeck drar tillbaka sin kandidatur.
Styrelsen beslutade
att välja Johan Widmark till mötesordförande.


2.2. Val av justerare, tillika rösträknare
Styrelsen beslutade
att välja Ylva Öman till justerare.


2.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.


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


3. Punkter


3.1. Förra årets protokoll
Styrelsen reflekterar över förra verksamhetsårets sista styrelsemöte.


3.2. Utse interimkassör
En tillfällig, intern Kassör med ansvar endast för kassörsrollens arbetsuppgifter som berör bud-
getfrågor och strategiska frågor.
Johan Widmark nominerar Marcus Haeggman till interimkassör. Marcus Haeggman godtar.
Styrelsen beslutade
att välja Marcus Haeggman till interimkassör fram till och med SM1 hösten 2022.


3.3. Utse interim-ekonomiskt ansvarig
En tillfällig, intern Kassör med ansvar endast för kassörsrollens arbetsuppgifter som berör bok-
föring och nämnden KLiRR.
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Johan Widmark nominerar Oskar Dubeck till interim-ekonomiskt ansvarig. Oskar Dubeck god-
tar.
Styrelsen beslutade
att välja Oskar Dubeck till interim-ekenomiskt ansvarig fram till och med SM1 hösten 2022.


3.4. Utse firmatecknare
Enligt stadgarna måste vi ha minst två firmatecknare. Det är också fördelaktigt att ha fler än en
firmatecknare.
Styrelsen överväger att utse två extra firmatecknare istället för en extra att vara firmatecknare
vid sidan av Johan Widmark.
Det innebär att både Oskar Dubeck och Ylva Öman skulle bli firmatecknare, eller bara en utav
dem.
Johan Widmark marknadsför privatsession i alkohollagen.
Ett problem med att ha båda två som firmatecknare är att sektionen då kommer att ha fler
PBI:er (Person av Betydande Inflytande över alkoholtillståndet).
Enligt lag måste minst hälften av PBI:erna ha avlagt godkänt krögarprov. Tidigare år har sek-
tionens firmatecknare och Klubbmästare ansetts vara PBI. Klubbmästaren Ronja Fallenius och
firmatecknaren Johan Widmark har sen tidigare godkänt krögarprov. Detta innebär att ytterliga-
re en, utöver Klubbmästare och Ordförande, behöver ha godkänt krögarprov. Antingen behöver
då Oskar Dubeck eller Ylva Öman skriva godkänt krögarprov för att sektionen ska följa lagen.
Styrelsen diskuterar firmatecknarefrågan.
Det är bekvämare att ha två firmatecknare än tre.
Johan Widmark nominerar Oskar Dubeck till firmatecknare.
Styrelsen beslutade
att välja Oskar Dubeck till firmatecknare för Kungliga Maskinsektionen fram till och med att
ny firmatecknare utses, förhoppningsvis en Kassör som väljs på SM1.
Kl. 18.47 ajourneras mötet till 18.53.
Kl. 18.53 återupptas mötet.


3.5. Betala förra årets kvitton i år
Styrelsen trodde att ett problem fanns. Problemet fanns inte.
Så länge en kostnad uppkommit under dess verksamhetsår ska kostnaden bokföras under det
verksamhetsåret. Utbetalning kan ske efter att verksamhetsåret tagit slut och då bokföras på
tidigare verksamhetsår.


3.6. Diskmaskinen med stort D
Johan Widmark berättar om alla turer med diskmaskinen.
Styrelsen diskuterar diskmaskinsfrågan.
Diskmaskinspunkten återupptas nästa styrelsemöte.


3.7. Styrelsemiddagar
Styrelsen diskuterar styrelsemiddagar.
Ansvarsfördelning upprättas.


3.8. Nästa styrelsemöte
En Trello-genomgång koordineras.
Nästa möte är den 7 aug 2022, kl. 10:00, på Tilda Byrstedts 24 kvadrat.


3.9. Övriga frågor


3.9.1. Lunchföreläsning med Indek, Fysik och Maskin
Tilda Byrstedt har bröstat NNO-mailen och tagit emot ett mail från Bain. De vill hålla
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lunchföreläsning för M, I, och F.
Tilda Byrstedt tar ansvar för frågan.


3.9.2. Marcus Haeggmans övriga punkt
Styrelsen diskuterar Sexmästeriets budget.


3.9.3. Signera med BankID
Protokollsignering med BankID har nu koordinerats!


3.9.4. När är SM1?
Vi har inte bestämt oss än.


4. Mötets avslutande


4.1. Mötet avslutades 20:04.


4.2. Dramatisk följetong
Läses med inlevelserik italiensk röst. Handaviftande premieras.
I en lägenhet, långt långt borta från Smörjkammaren. Där sitter en styrelse med frack och
sykitt i högsta hugg. Det står brunch framdukat på bordet runt ledamöterna men den intensiva
diskussionen om vem som egentligen är näst på fikalistan håller alla närvarande så fängslade
att ingen ännu hugger in.
Mötet avslutas med att den före detta kassören bärs ut på bår efter att ha bevittnat koordinatorns
sömnadskonst.
Missa inte att läsa nästa Protokoll!
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