Styrelsemöte #33, HT 2018
Tid: O
 nsdag 12:e december, kl 12:00
Plats: S
 tora grupprummet
Närvarande:
Jacob Hellke
Nicole Stengård Tamm
Theodor Stenhammar
Anton Norlander
Carl Christensen
Oscar Wiss
Emil Svensson
Erik Bäcknäs
Johanna Carlqvist
Pyret19:
Malin Rydén
Ella Karlsson
Daniela Paulsson
Adam van Hoewijk
Andreas Löfgren
Tilda Uddenstig
Linus van Ginhoven
Sanna Dahlqvist
Övriga adjungeringar:
Simon Granerus Wiberg
Filip Malmberg
Tove Lind
Sivan Shamoon
Niklas Westerberg
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§ 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
Malin Rydén, Ella Karlsson, Daniela Paulsson, Adam van Hoewijk, Andreas
Löfgren, Tilda Uddenstig, Linus van Ginhoven, Sanna Dahlqvist, Simon
Granerus Wiberg, Filip Malmberg, Tove Lind, Sivan Shamoon och Niklas
Westerberg adjungeras in med närvarande-, yttrande- och förslagsrätt
§ 5. Val av justerare
Emil Svensson valdes till justerare.
§ 6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns i sin helhet.
§ 7. Information
§ 7.1 Information från kommittéråd
Har inte varit kommittéråd den gångna veckan.
§ 7.2 Info från styrelsemedlemmar
Jacob (Ordf.): Sektionens dag, skickat in stadgeändringen, som röstats
igenom på det två tidigare sektionsmötena, till kåren, haft överlämning
med Adam, arbetat med den centrala överlämningen, var på banken
med nyinvalda ordförande och kassör.
Oscar (Vice ordf.): Börjat uppdatera reglementet/instruktionerna efter
Höstmöte #2, klar med postspecifika överlämningen och i princip
gemensamma.
Carl (Kassör): Sektionsekonomiforum, bokfört. Var också med på
mötet med banken.
Nicole (Kommunikatör): Fixat klart med protokoll för Höstmöte #2 och
Musikhjälpen.
Theo (IT ans.): Laddat upp en backup till vår Drive och flyttat över det
nya han har hittat i resterna från den gamla Driven. Börjat ha lite
överlämning med Adam.
Anton (Socialt ans.): Har påbörjat överlämningen med Linus och
arbetat med kommittéerna.
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Johanna (SAMO): Arbetat med Sektionens dag och Musikhjälpen.
Emil (Alumni- och integrationsansvarig): Har pratat med Jacob, ordf,
om hur posten ska utformas till nästa år.
Erik (Arbetsmarknadsansvarig): Sett över förändringarna i
instruktionerna och haft möte med Jacob.
§ 7.3 Behandlade äskningar och övriga ekonomiska upplysningar
Inga den gångna veckan.
§ 8. Dagens punkter
§ 8.1 Fyllnadsval: Ledamöter till Rustmästeriet
Inga ansökningar har inkommit till valberedningen. Det finns fyra
vakanta platser att fylla.
Självnomineringar: Simon Granerus Wiberg
Simon presenterar sig kort och förklarar varför han är intresserad av att
söka RustI. Mötet öppnas upp för frågor.
Fråga: Varför han väljer att söka nu och inte tidigare.
Simon: Han hade siktet inställt på en annan kommitté tidigare, men
kom tyvärr inte med och ville inte självnominera sig direkt på mötet
utan att ha hunnit tänka igenom det.
Fråga: Vilken post?
Simon: PR.
Fråga: Vad kan utvecklas med RustI?
Simon: Samarrangera med andra sektioners rustmästerier.
Styrelsen väljer in Simon Granerus Wiberg enhälligt som ledamot till
RustI.
Då det finns tre platser kvar så får rustmästeriet ansvara för att försöka
hitta intressenter, om några hittas hålls fyllnadsval på nästa
Styrelsemöte (#34) annars bordlägger vi förslagsvis frågan till
nästkommande verksamhetsår.
Av posterna som är vakanta finns bland annat bilansvarig vilket är en
post med viktiga arbetsuppgifter. Styret föreslår därför att tillträdande
ordförande Rusti-19 ska ta det ansvaret tills dess att posten blivit
tillsatt, vilket accepteras.
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§ 8.2 Fyllnadsval: Masteransvarig SNI
Inga ansökningar har inkommit
självnomineringar på mötet.

till

valberedningen.

Inga

Då platsen är fortsatt vakant får SNI försöka hitta någon som är
intresserad, i så fall hålls fyllnadsval på nästa styrelsemöte annars
bordlägger vi förslagsvis frågan till nästkommande verksamhetsår.
§ 8.3 I-Konfen
Dags att börja köra igång. Saker som kan vara bra att börja med nu:
- Boende
- Sittningar
- Aktivitetsschema
- Företag
- Projektgrupp
Kommer hållas ytterligare ett möte innan jul där detta diskuteras
vidare.
§ 8.4 Avslutningsmiddag
Blir något nästa torsdag kväll och de som kan komma i Styret-18 är
välkomna. Mer planer skickas ut i Slack.
§ 8.5 Berkeley kick-off äskning
Berkeleykommittén har skickat in en äskning för kick-off på 3500 kr.
Kick-offen är för alla medlemmar, alltså de kommer åka på utbytet, och
berör därmed 20 personer. Calle anser att det främst är
Berkeleystyrelsen ska få pengar till kick-off då det är dem som faktiskt
lägger ner ett arbete. Dessutom så är Berkeley inte öppet för alla att
söka, endast år 3 och 4, och därmed kan det vara svårt att definiera
studentnyttan i det.
Calle yrkar dock på att de kan få en del av summan då det finns ett
värde i att ha kick-offen.
Emil tillägger att Berkeleyutbytet är något unikt för I på Chalmers och
kan vara värt att uppmuntra det. Johanna frågar också hur mycket det
finns kvar i äskningspotten och Calle svarar att cirka 7000kr finns kvar.
Anton yrkar på avslag för äskningen då Styrelsen tidigare under året
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har varit hårda med att pengarna i en äskning ska vara studentnytta. De
har fått 800kr redan i kick-off för Berkeleystyrelsen.
Emil lyfter att de som är med på Berkeleyutbytet kanske är en annan
målgrupp än de som brukar delta på sektionens evenemang och med
denna äskning kan de ändå få ta del av sin sektionskostnad de betalar.
De yrkanden som finns är:
1. Avslå äskningen i sin helhet
2. Godkänna äskningen med en summa på 1200kr (exkluderat de
800kr som de fått).
3. Godkänna äskningen i sin helhet alltså 2700kr (exkluderat de
800kr de fått i kick-off redan).
Calle och Oscar anses som jäviga då de ingår i Berkeleykommittén och
det finns sju personer på plats som kan rösta.
Röstning om Berkleykommittén skall få ytterligare ekonomiska medel.
Alltså ställs yrkande 2 & 3 mot yrkande 1.
Fyra stycken röstar för att en extra summa ska godkännas överlag och
tre för avslag.
Godkänner att berkleykommitteen skall få en extra summa.
Röstning om storleken på summan som skall ges. Yrkande 2 står mot
yrkande 3.
En röstar för att godkänna äskningen i sin helhet, yrkande 3.
Yrkande 2 godkänns och Berkleykommittéen beviljas en summa på
1200 (exkluderat de 800kr som redan blivit beviljade för kick-off).
§ 9. Att ta upp på nästa möte
§ 10. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 12.53.
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Vid protokollet

Justerare

____________________________
Nicole Stengård Tamm

____________________________
Emil Svensson

