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Protokoll

Mötets art: STYM08
Datum: Onsdag 05 Oktober 2022
Tid: 17:35
Plats: V11
Närvarande:
Johan Widmark (Ordförande)
Ylva Öman (Vice Ordförande)
Carl Nesterud (Koordinator)
Oskar Dubeck (Kassör)
Simon Bäckström (Ledarmot)
Marcus Haeggman (Ledamot)
Tilda Byrstedt (Ledamot)
Vincent Shin (Ettans Post)
Jonas Vendel (Polhemsrådet, f.d. Vice Ordf.)
Samuel Norén (Busshusse)

1. Mötets öppnande

1.1. Mötet öppnades 17:35.
Fika har öppetider som banken, fast sämre.
”På min tid...” - Johan Widmark.
”...fans det inget fika och då var världen bättre.” -också Johan Widmark.

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 Simon Bäckström till justerare.

2.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

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

3. Punkter

3.1. Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll läses upp.
Johan Widmark rantar om sitt hat mot V21.
Styrelsen återupplever höjdpunkter så som huvudvärken inför SM1, tortilla-challange-videorna
och Skyddsombudssituationen på sektionen.

3.2. Äskningar
På dagens styrelsemöte har vi förärats med inte mindre än 3 äskningar.

3.2.1. Bussnämnden-märken
Gamla Busshusse köpte märken för Bussnämnden.

Postadress: Organisationsnummer: Hemsida: Besöksadress:
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Har du ett kvitto? Ja...jag gjorde såhär, jag kan visa!
f.d. Kassören Marcus Haeggman grimasserar.
Förra och nya kassörerna lägger pannorna i djupa veck och börjar utreda hur man kvitto-
redovisar på mest lagliga sätt.
Detektiv Oskar utser Busshusse till Inkasso.
När papprena är i ordning kommer en äskning för märkenas inköpsvärde beviljas.

3.2.2. Hedersbägaren
Gamla Vice är på besök.
Han vill äska en Hedersbägare till en Gammal Busshusse.
F.d. Vice Ordf. Jonas Vendel äskar 1500 SEK för en (1) st hedersbägare.
Kuppning förekommer.
Johan Widmark yrkar på att bifalla äskningen med förbehållet att Jonas Vendel inte lämnar
över Hedersbägaren till Tobias Engwall innan Tobias Engwall överräckt orginalkvittot för
BN-märkena till Samuell Norén.
Styrelsen beslutade
att bifalla yrkandet.
Jonas Vendel får upp till 1500 kr.

3.2.3. Äskning nummer två från Busshusse
Uppmuntran = måbrapengar
KBM behöver en bil för att genomföra Altenpuben fredag den 7 oktober. M-Bussen är
upptagen på fredag och Alten är förlagd med körförbud. Busshusse vill äska pengar för att
besiktiga Alten innan PUB:en. När besiktning genomförs kommer Alten att få ytterliagre
30 dagars körande innan ett körförbud utfärdas.
Att spendera 359 kr på en besiktning som gör att PUB:en kan genomföras, vilket drar in
mer än 359 kr i sponsorpengar är en ”net win” och styrelsen ger Busshusse tumme upp att
besikta Alten.
Eventuellt kommer Alten AB dessutom att ta på sig kostnaden för besiktningen. I så fall
behöver ingen äskning ens göras.
Busshusse är välkommen tillbaka nästa styrelsemöte för att eventuellt äska.
KLiRR:s att göra-lista är fylld av vindrickande och regnbågsblinkande undulater.

3.3. Skyddsombud
Tilda Byrstedts punkt. Tilda Byrstedt är inte här.
Nästa punkt.

3.4. Samarbetsavtal
Styrelsen diskuterar ett samarbetsavtal.

3.5. Styrelsemiddagar
Styrelsen diskuterar styrelsemiddagar.

3.6. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade
att nästa möte är den 10 september, kl. 17.17 i V-huset.

3.7. Övriga frågor

3.7.1. Rekryteringar
Punkten bordläggs till nästa STYM.

3.7.2. Men hallå

Postadress: Organisationsnummer: Hemsida: Besöksadress:
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Låtsaspunkt.
Marcus är inte en säl.

3.7.3. Tildas grej
Det är 160 st nyrekryterade nämndmedlemmar, 50 st MLG-medlemmar och styrelsen som
vill vara med på välkomstmötet. Det är grande totale mer än 150 personer, vilket är max-
gränsen för antalet platser i Smörjis.
Styrelsen diskuterar möjligheter och utmaningar.

3.7.4. Spexrekrytering
Styrelsen vill så långt som möjligt vara med på alla sektionens rekryteringsmöten. Spexets
rekrytering sker på annan plats långt borta. Styrelsen kommer vara med på Zoom.

3.7.5. Info från ordf
Johan Widmark upprepar att Maskin har fått fler plaster på FEST-utbildingen.
Det har varit inbrott i flera sektionslokaler på campus. Dock inte i Smörjis. Det är viktigt
att inte släppa in andra du inte känner i sektionslokalen.

3.7.6. Marcus gråter
Marcus blir lunchmötesgeneralen.Han kallar från ochmed nu till styrelsens interna lunchmö-
ten vid de tilfällen de ska vara.

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 19.55.

4.2. Dramatisk följetong
Läses med överdramatisk amerikans röst.
I nästa protokoll från styrelsen på Maskin...
Styrelsen avhandlar de h******s j***a rekryteringarna och gravyrmaskinen som ingen Vice ever
har haft hand om används för att göra den mässingsplakat som skall hängas upp i V21.
Missa inte att läsa nästa protokoll!
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Protokoll


Mötets art: STYM08
Datum: Onsdag 05 Oktober 2022
Tid: 17:35
Plats: V11
Närvarande:
Johan Widmark (Ordförande)
Ylva Öman (Vice Ordförande)
Carl Nesterud (Koordinator)
Oskar Dubeck (Kassör)
Simon Bäckström (Ledarmot)
Marcus Haeggman (Ledamot)
Tilda Byrstedt (Ledamot)
Vincent Shin (Ettans Post)
Jonas Vendel (Polhemsrådet, f.d. Vice Ordf.)
Samuel Norén (Busshusse)


1. Mötets öppnande


1.1. Mötet öppnades 17:35.
Fika har öppetider som banken, fast sämre.
”På min tid...” - Johan Widmark.
”...fans det inget fika och då var världen bättre.” -också Johan Widmark.


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 Simon Bäckström till justerare.


2.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.


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


3. Punkter


3.1. Förra mötets protokoll
Förra mötets protokoll läses upp.
Johan Widmark rantar om sitt hat mot V21.
Styrelsen återupplever höjdpunkter så som huvudvärken inför SM1, tortilla-challange-videorna
och Skyddsombudssituationen på sektionen.


3.2. Äskningar
På dagens styrelsemöte har vi förärats med inte mindre än 3 äskningar.


3.2.1. Bussnämnden-märken
Gamla Busshusse köpte märken för Bussnämnden.
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Har du ett kvitto? Ja...jag gjorde såhär, jag kan visa!
f.d. Kassören Marcus Haeggman grimasserar.
Förra och nya kassörerna lägger pannorna i djupa veck och börjar utreda hur man kvitto-
redovisar på mest lagliga sätt.
Detektiv Oskar utser Busshusse till Inkasso.
När papprena är i ordning kommer en äskning för märkenas inköpsvärde beviljas.


3.2.2. Hedersbägaren
Gamla Vice är på besök.
Han vill äska en Hedersbägare till en Gammal Busshusse.
F.d. Vice Ordf. Jonas Vendel äskar 1500 SEK för en (1) st hedersbägare.
Kuppning förekommer.
Johan Widmark yrkar på att bifalla äskningen med förbehållet att Jonas Vendel inte lämnar
över Hedersbägaren till Tobias Engwall innan Tobias Engwall överräckt orginalkvittot för
BN-märkena till Samuell Norén.
Styrelsen beslutade
att bifalla yrkandet.
Jonas Vendel får upp till 1500 kr.


3.2.3. Äskning nummer två från Busshusse
Uppmuntran = måbrapengar
KBM behöver en bil för att genomföra Altenpuben fredag den 7 oktober. M-Bussen är
upptagen på fredag och Alten är förlagd med körförbud. Busshusse vill äska pengar för att
besiktiga Alten innan PUB:en. När besiktning genomförs kommer Alten att få ytterliagre
30 dagars körande innan ett körförbud utfärdas.
Att spendera 359 kr på en besiktning som gör att PUB:en kan genomföras, vilket drar in
mer än 359 kr i sponsorpengar är en ”net win” och styrelsen ger Busshusse tumme upp att
besikta Alten.
Eventuellt kommer Alten AB dessutom att ta på sig kostnaden för besiktningen. I så fall
behöver ingen äskning ens göras.
Busshusse är välkommen tillbaka nästa styrelsemöte för att eventuellt äska.
KLiRR:s att göra-lista är fylld av vindrickande och regnbågsblinkande undulater.


3.3. Skyddsombud
Tilda Byrstedts punkt. Tilda Byrstedt är inte här.
Nästa punkt.


3.4. Samarbetsavtal
Styrelsen diskuterar ett samarbetsavtal.


3.5. Styrelsemiddagar
Styrelsen diskuterar styrelsemiddagar.


3.6. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade
att nästa möte är den 10 september, kl. 17.17 i V-huset.


3.7. Övriga frågor


3.7.1. Rekryteringar
Punkten bordläggs till nästa STYM.


3.7.2. Men hallå
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Låtsaspunkt.
Marcus är inte en säl.


3.7.3. Tildas grej
Det är 160 st nyrekryterade nämndmedlemmar, 50 st MLG-medlemmar och styrelsen som
vill vara med på välkomstmötet. Det är grande totale mer än 150 personer, vilket är max-
gränsen för antalet platser i Smörjis.
Styrelsen diskuterar möjligheter och utmaningar.


3.7.4. Spexrekrytering
Styrelsen vill så långt som möjligt vara med på alla sektionens rekryteringsmöten. Spexets
rekrytering sker på annan plats långt borta. Styrelsen kommer vara med på Zoom.


3.7.5. Info från ordf
Johan Widmark upprepar att Maskin har fått fler plaster på FEST-utbildingen.
Det har varit inbrott i flera sektionslokaler på campus. Dock inte i Smörjis. Det är viktigt
att inte släppa in andra du inte känner i sektionslokalen.


3.7.6. Marcus gråter
Marcus blir lunchmötesgeneralen.Han kallar från ochmed nu till styrelsens interna lunchmö-
ten vid de tilfällen de ska vara.


4. Mötets avslutande


4.1. Mötet avslutades 19.55.


4.2. Dramatisk följetong
Läses med överdramatisk amerikans röst.
I nästa protokoll från styrelsen på Maskin...
Styrelsen avhandlar de h******s j***a rekryteringarna och gravyrmaskinen som ingen Vice ever
har haft hand om används för att göra den mässingsplakat som skall hängas upp i V21.
Missa inte att läsa nästa protokoll!
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