Styrelsemöte #32, HT 2018
Tid: O
 nsdag 5:e december, kl 12:00
Plats: S
 tora grupprummet, Bondgatan
Närvarande:
Jacob Hellke
Nicole Stengård Tamm
Theodor Stenhammar
Anton Norlander
Carl Christensen
Thea Emilsson
Oscar Wiss
Erik Bäcknäs
Johanna Carlqvist
Emil Svensson (kom senare)
Pyret 19:
Daniela Paulsson
Andreas Löfgren
Sanna Dahlqvist
Adam Ingemarsson
Robert Sjövall
Linus van Ginhoven
Ella Karlsson
Tilda Uddenstig
Tove Lind

Styrelsemöte #32, 2018-12-05

§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 12.02.
§ 2. Val av mötesordförande
Jacob Hellke valdes in som mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Nicole Stengård Tamm valdes in som mötessekreterare.
§ 4. Adjungeringar
Daniela Paulsson, Andreas Löfgren, Sanna Dahlqvist, Adam Ingemarsson,
Robert Sjövall, Linus van Ginhoven, Ella Karlsson, Tilda Uddenstig, Tove Lind
adjungeras in med yttrande-, förslags- och närvarorätt.
§ 5. Val av justerare
Erik Bäcknäs valdes till justerare.
§ 6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns i sin helhet.
§ 7. Information
§ 7.1 Information från kommittéråd
På veckans kommittéråd samlades alla sittande ordförande
tillsammans med de nyinvalda vilket blev ett stort möte. Det
diskuterades kring invalet och de förhållningsregler som kommer att
gälla för nästa verksamhetsår.
§ 7.2 Info från styrelsemedlemmar
Jacob (Ordf.): H
 östmöte #2 & sektionens dag!
Oscar (Vice ordf.): Kul med Höstmöte, arbetat med gemensam
överlämning för Styrelsen och den för vice ordförande samt socialt
ansvarig.
Carl (Kassör): Bokfört och börjat överlämningen till Andreas. Ska på
möte med banken nästa vecka.
Thea (SNI): Pluggfrukost med SNI igår (4/12), SNI-19 var med vilket var
väldigt kul! Hade gjort lite dåligt med PR så det var inte lika bra
uppslutning som det brukar. Har fått reda på att vi får använda våra
egna miniräknare igen på tentorna.
Nicole (Kommunikatör): Skrivit det sista Onsdagsmailet (förra veckan
alltså), skrivit klart Höstmötesprotokollet och skickat ut de till justerare.
Fixat med auktioner inför Musikhjälpen.
Theo (IT ans.): Utvärderat röstsystemets prestation på höstmötet. Ska

Styrelsemöte #32, 2018-12-05

snacka med Adam Liljenberg om vidareutveckling av det. I övrigt har
vissa filer i Drive:n försvunnit och har arbetat med att rädda dem. Börjar
överlämning med Adam van Hoewijk på fredag.
Anton (Socialt ans.): Höstmöte, kommittéråd och städat
Styrelserummet inför renovation. Överlämning med Oscar. Access till
kommittérum finnas på kårkortet framöver och därmed kommer
kortläsarna på dörrarna bytas ut samt de vita korten tas bort.
Erik (Arbetsmarknadsans.): Samlat in samtliga överlämningar från
I-Armar 18. Planerat gemensam överlämning.
Johanna (SAMO): Arbetat med Musikhjälpen och Sektionens dag.
§ 7.3 Behandlade äskningar och övriga ekonomiska upplysningar
Nej, inga under den gångna veckan.
§ 8. Dagens punkter
§ 8.1 Ny styrelse, mys!
Nya Styrelsen är på plats för att se och lära. Nicole bjuder på fika till
alla.
§ 8.2 Hållbarhet, Tove Lind
Tove Lind har lämnat ett förslag på att köpa in plastglas som går att
återanvända. Tidigare har det funnits återanvändbara glas istället för
att hela tiden köpa in plastglas. Detta för att minska miljöpåverkan.
Toves förslag innebär att ex. puben och isex kan få 100 stycken glas
var och att det sedan finns 100 stycken glas att låna i Bondköket. De
glas som Tove har föreslagit går att maskindiska och liknar de
redbullglas som har funnits tidigare.
Calle nämner problemet med att få incitament till att diska glasen och
att ta hand om dem. Tove önskar då att Bondköket överlag kommer
skötas bättre nästa år och att det därmed finns bättre struktur på hur
köket används.
Robert föreslår att kommittéerna ska kunna äska för hållbara artiklar.
Thea stämmer in och säger att då kommittéer själva köpt in är det
större chans att de känner ansvar för glasen.
Anton lyfter problemet med platsbrist i Bondköket. Jacob säger då att
vissa saker kan rensas.
Robert och Adam lyfter problemet med att väldigt många glas,
uppemot 300, används under arrangemang av isex och QQ7 och det
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därmed då inte är hållbart att hinna diska under arrangemangen.
Styrelsen tycker att det är ett väldigt bra förslag och tackar för
förslaget. Detta är en bra utgångspunkt och kan arbetas vidare med
tillsammans med kommittéerna.
Daniela påpekar att det även vore bra att införskaffa återanvändbara
bestick och tallrikar framöver.
Calle nämner att det finns mycket pengar i sektionsfonden som kan
användas till större händelser på sektionen exempelvis en renovering
av köket. Dock kanske det egentligen behöver göras av Chalmers
Fastigheter, men de är inte jätteintresserade av att renovera köket i
dagsläget då det finns andra projekt på campus som har högre
prioritering.
Linus nämner även att det bör ses över vilka andra alternativ som finns
utöver diskbara artiklar exempelvis i papper eller trä.
Styrelsen tittar vidare på detta.
§ 8.3 Followup på Höstmöte #2
- Beslut: Anton och Oscar är ansvariga för att uppdatera
reglementet och stadgan samt Jacob skickar vidare det till
kåren för att de ska godkänna ändringen.
- Fyllnadsval av masteransvarig i SNI och ledamotsplatser i RustI
kommer hållas på nästa Styrelsemöte.
- På kommittérådet diskuterades det kring att det var synd att se
så många ledsna personer på mötet. Exempelvis när de invalda
får på sig sina tröjor under mötets gång och det blir väldigt
tydligt att vissa är invalda och andra inte. De kom även fram till
att det var bra att I-Armar och SNI:s inval låg först.
- Gällande frågestunden så sägs det att det vore bra att på nästa
invalsmöte låta kommittéer ställa sina frågor först så att alla
sökande får svara på de och sedan kan mer lättsamma frågor
komma. Daniela påpekar de lättsamma frågorna dels lättar upp
mötet och kan få de sökande att få slappna av lite.
§ 8.4 Överlämning #1
Preliminär agenda för överlämning #1 den 13:e december gås igenom
kort för Pyret. Ola Hultkrantz kommer förbi mötet, presentation av det
viktigaste ur reglemente, stadga och policys. Generellt kommer även en
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sammanfattning av Styrelsearbetet samt presentation I-konfen och
GDPR med Theo.
§ 8.5 Musikhjälpen
Vore kul om det kommer in fler auktioner. Pyret uppmuntras att skicka
in auktioner
§ 8.6 Sektionspianot
Tidigare har det funnits ett piano som det har gått att hyra på
sektionen. Det försvann förra året och nu har det lyfts att olika personer
är intresserade av att köpa in ett igen. Calle har i samråd med David
Welander tagit fram ett förslag gällande att köpa in ett piano som
kostar 6600kr. I dagsläget finns 7000kr kvar i äskningspotten som om
de inte används innan årets slut endast ligga i Styrelsens kassa. Om
pianot köps in kommer det innebära att det blir hårda krav kring
utlåning och deposition. Förslag finns att deposition ska vara
personlig. Dessutom att ta ut en låg hyreskostnad som sedan kan
användas för att reparera pianot om det skulle gå sönder.
Linus frågar kring vad pianot har använts till. Det är bland annat
finsittningar, heltid och halvtid och liknande.
Emil frågar kring om det kan ses som sektionsnytta att köpa in pianot.
Johanna svarar att det finns flertal sittningar under året som det kan
användas på och David har också påpekat att det förmodligen kommer
finnas större intresse om det faktiskt finns ett piano.
Robert frågar om det finns andra incitament för att köpa in pianot
annat än att äskningspengarna ska användas. Jacob svarar att det
flera gånger under året har dykt upp frågor om var pianot är och om det
går att låna.
Jacob tillägger även att pengarna istället skulle läggas på något som
används oftare av sektionen.
Jacob förklarar streck i debatten.
Daniela föreslår att köpa in ett begagnat och billigare piano att börja
med och se hur det fungerar och hur mycket det används. Alternativt se
över att låna piano av privatpersoner.
Äskningen avslås av Styrelsen.
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§ 9. Att ta upp på nästa möte
Fyllnadsval masteransvarig i SNI och ledamöter i RustI.
§ 10. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 13.13.
Vid protokollet

Justerare

____________________________
Nicole Stengård Tamm

____________________________
Erik Bäcknäs

