Styrelsemöte #1, VT 2019
Tid: O
 nsdag 23:e januari, kl 12:00
Plats: S
 tora grupprummet på Bondgatan
Närvarande:
Adam Ingemarsson
Andréas Löfgren
Robert Sjövall
Linus van Ginhoven
Sanna Dahlqvist
Malin Rydén
Tilda Uddenstig
Ella Karlsson
Adam van Hoewijk
Daniela Paulsson
Styret 18
Jacob Hellke
Oscar Wiss
Nicole Stengård Tamm
Theo Stenhammar

§ 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl. 12:10

§ 2. Val av mötesordförande
Adam Ingemarsson valdes in som mötesordförande

§ 3. Val av mötessekreterare
Ella Karlsson valdes in som mötessekreterare

§ 4. Adjungeringar
Jacob Hellke, Oscar Wiss, Theo Stenhammar och Nicole Stengård Tamm
adjungeras in med närvarande-, yttrande- och förslagsrätt

§ 5. Val av justerare
Malin Rydén valdes till justerare.

§ 6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns i sin helhet.

§ 7. Information
§ 7.1 Information från kommittéråd
Linus och Sanna hade sitt första kommittéråd igår. Alla närvarade förutom
I-Armars vice ordförande. Det pratades om städning och alkoholkulturen. Alla
kommittéer har kommit igång med överlämning och uppstart.
§ 7.2 Info från styrelsemedlemmar
Adam (Ordf.): Börjat komma igång med mail och mött Ola och Maria.
Bokat datum för tillståndsprovet.
Sanna (Vice ordf.): Ska börja ta tag i planeringen av kommittéhelgen.
Även hjälpt I-Bild att boka in en fotoutbildning och hållit mitt första
kommittéråd tillsammans med Linus.
Andreas (Kassör): Bankkort är överlämnade till kommittékassörer -19.
Tillgång till bank är klar, tillgång till Visma (bokföringsprogrammet)
dröjer till på torsdag på grund av maxade användarlicenser.
Förvaltningen av sektionens kapital är onödigt dyr, finns bättre
alternativ. Utbildar mig själv i bokföring. Ska hålla träff med
kommittékassörer 3:e februari. Arbetsbelastningen är hög.
Ella (Kommunikatör): Nya onsdagsmailet - I-mailet, uppstart av arbetet
med PR-ansvariga och vill ta en ny gruppbild på nya Styret.
Adam (IT-ans.): Återställt lösen på mailadresser, börjat arbeta på en
beta-version av hemsidan.
Robert (Arbetsmarknadsans.): Inget speciellt att ta upp. Brief update
om I-Armar19s uppstart.
Linus (Soc. ans.): Haft möten med lokalansvarig, Benny. Ska ha möte

med ansvarig bland städarna. Även haft första kommitterådet med
Sanna. Accesserna ska lösas. Samtal med Anton, socialt ansvarig 18,
ikväll.
Malin (SAMO): Möte i veckan med nya SAMO:s och SO på kåren.
Studentbarometern kommer snart som är viktig för att få en bild av vad
studenterna tycker om arbetsmiljön, är i år omarbetad för att få upp
svarsfrekvensen. Fysisk skyddsrond väntar inom kort.
Daniela (SNI): Överlämning på onsdag. Utbildningsutskottet- möte 4:e
feb.
Tilda (Alumni): Väntar på överlämning i början av nästa vecka.
§ 8. Dagens punkter
§ 8.1 Kommittéutbildningen:
Lokalen är preliminärbokad, samma ställe som förra året 15-16
februari. Tid för Styret att planera helgen läggs på visionsmötet nästa
vecka. Där ska diskussionspunkter och allmänt upplägg bestämmas.
Mycket kommer Sanna att fixa.
§ 8.2 Fyllnadsval för Rustmästeriet:
Från tidigare styrelsemöte bestämdes att Rusti skulle aktivt leta upp
kandidater själva och sedan uppdatera Styret. Om det inte går så
kommer det tas vidare till nästa sektionsmöte. Linus ska prata med
RustI om hur arbetet går för dem.
§ 8.3 Datum för sektionsmöte:
Tips från Hellke är att lägga det efter kl 17 på en vardag. Det bestäms
att nästa sektionsmöte kommer ske onsdag 13 februari kl 17:15.
Kallelse ska gå ut 10 skoldagar innan.
§ 8.4 Uppstartspunkter
§ 8.4.1 Viktiga datum:
4/2 - Fysisk skyddsrond
13/2 - Sektionsmöte
15-16/2 - Kommittéhelg
21-24/2 - I-konfen
§ 8.4.2 Hur vill vi kommunicera, delade kalendrar, slack, etc:
Delar av Styret har haft problem med notiser i slack, kan vara bra
med påminnelse i messenger. Adam tipsar om “reply” i slack för
att svara på meddelanden. Tryck på “start a thread” på det
meddelandet du vill svara på.

§ 8.5 Städning av styrelserummet:
Renoveringen av rummet är klart så nu är det dags att städa iordning
rummet så det kan användas. Torsdag efter lunch, alla som kan
kommer.
§ 8.6 Rekryteringsgruppen:
Nu när Rekryteringsgruppen har tillgång till vår facebook-sida så
behöver det diskuteras vad som är okej att lägga ut där.
Rekryteringsgruppen är intresserade att lägga ut en intervju där de
tipsar om vissa externa företag och fik utanför Chalmers. Det tas upp
att det kan bli problem med de företag som vi för tillfället har kontrakt
med. Robert tycker inte det låter så farligt för I-Armars verksamhet men
ska diskutera det med hela gruppen.
Vi har två yrkanden som ställs mot varandra:
1. Det får inte läggas ut restauranger och tips på externa företag
utanför Chalmers
2. Det får läggas ut om externa företag men där fokus inte får ligga
på själva företaget
Malin anses som jävig då hon ingår i Rekryteringsgruppen och röstar
inte i denna fråga.
0 röstar på yrkande 1
8 röstar på yrkande 2
Yrkande 2 godkänns och det kommer vara okej att lägga upp inlägg på
Facebook-sidan där företagsnamn presenteras men inte är fokuset av
inlägget.

§ 8.7 Följande av verksamhetsplanen isex:
isex har planerat en gasque den 31 januari där de tänkt att bara ha ett
eftersläpp utan sittning före. I deras instruktioner står det att de ska ha
en sittning, en gasque och ett ET-raj. De vill alltså få dispens från deras
instruktioner och inte hålla i en sittning den här läsperioden.
Då QQ7 har en torsdagspub samma datum krockar även detta med att
ha en sittning innan gasquen och det har diskuterats att ha ett
samarbete mellan isex och QQ7 detta datum. Då skulle puben vara
öppen en kortare tid och sedan när det stängde skulle isex öppna upp
gasquen.

Problemet tas upp att om kommittéer redan nu tillåts bryta deras
instruktioner kan det påverka arbetet framöver.
Fråga: varför de behöver svar så snabbt?
Svar: för isex måste få QQ7 att flytta deras vanliga torsdagspub ifall de
ska ha sittningen samtidigt som gasquen.
Isex har som argument att de planerar att ha en finsittning som ET-raj
och att det kommer ta mer tid även kommittéhelgen och VSR ligger
under denna period. Då VSR ligger utanför sektionsverksamheten ses
inte detta som ett tillåtet argument.
Det framförs att en sittning inte alltid behöver vara något avancerat och
kan vara något enklare.
Att det ska hålla en sittning under I-konfen kan tas som en godtagbar
ursäkt att bryta mot deras instruktioner. Dock så är I-konfen inte öppen
för hela sektionen och i isex instruktioner står att den sittningen som
de håller ska vara öppen för hela sektionen
Styret kommer överens om att isex måste följa deras instruktioner och
hålla en sittning under denna läsperioden. Isex uppmuntras att göra
samarbeten med andra kommittéer på sektionen eller göra en enklare
sittning för att underlätta deras arbetsbörda.

§ 9. Att ta upp på nästa möte
Återkoppla om hur det går för RustI.

§ 10. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 13:29
Vid protokollet

Justerare

____________________________
Ella Karlsson

____________________________
Malin Rydén

