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Protokoll
[2021-05-12]

[Mimmi Johansson]

Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 12 maj klockan 17.15

Plats: Styret, Lindholmen

Närvarande:
Ordförande: Jonas Sundberg (JS)
Vice ordförande: Anton Lundin (AL)
Ekonomiansvarig: Niclas Palmströmer (NP)
SAMO: Linnéa Adielsson (LA)
Arbetsmarknadsansvarig: Filip Lindblom (FL)
Utbildningsansvarig: Denise Wassenius (DW)
Informationsansvarig: Mimmi Johansson (MJ)

Formalia
§1. Mötets öppnande
Jonas förklarar mötet öppnat kl. 17.23

§2. Val av justeringsperson
Mötet väljer Linnéa Adielsson till justeringsperson

§3. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar

§4. Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen.

§5. Föregående protokoll (2021-04-28)
Mötet godkänner föregående protokoll (2021-04-28)

Informationsfrågor

§6. Meddelanden

a. Ordförande

Jonas har sedan sist förberett och genomfört Sektionsmöte 4. Vidare har han
börjat förbereda överlämning av sin post och bokat in möte med Alexandra för
detta nästa söndag.

b. Vice ordförande

Föredragande:

[JS]

[JS]

[JS]

[JS]

[MJ]

[JS]

[AL]

Mötesordförande (Jonas Sundberg)

Justeringsperson (Linnéa Adielsson)

Sekreterare (Mimmi Johansson)
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Anton har deltagit på möte mellan NollK och PA där bland annat första dagen
diskuterades. Även hans efterträdare Filip var med och fick presentera sig för
alla. Vidare har han planerat för överlämningen till nya vice som ska ske nästa
vecka. Kommande ska ett Kofotsmöte bokas in och genomföras så att nästa
Filip har sett ett sådant möte innan han ska hålla i ett själv nästa år. Även sista
NU-mötet hålls på måndag av vSO.

c. Ekonomiansvarig

Niclas har skött det dagliga ekonomiska arbetet och varit behjälplig mot
kommittéerna. Han meddelar även att Sjösektionen nu har betalat in de 25
000 kr som ska gå till sektionslokalen. Han har utöver detta deltagit på ett SeF
där bokslut och överlämning diskuterades. Niclas har även tillsammans med
Jonas och Anton haft budgetmöte med NollK. Framöver kommer mycket fokus
ligga på att förbereda sitt överlämningsdokument och liknande inför
överlämningen.

d. SAMO

Linnéa har sedan sist deltagit i den sista OSA-ronden. Hon har även skött det
dagliga arbetet med studentärenden och stöttat kommittéer. Vidare har
Linnéa påbörjat arbetet med överlämningsdokument till kommande SAMO.
Hon har också medverkat på det sista SU-mötet. I jämH pågar planering för
överlämning.

e. Arbetsmarknadsansvarig

Filip har sedan senaste mötet arbetat med Harm för att lämna över arbetet
inför nästa års mässa. Han har även påbörjat överlämningsarbetet för att se till
att de pågående projekten som han har arbetat med kvarstår under
kommande år. Slutligen har han tillsammans med Anton arbetat vidare med
sektionslokalen Bunkern.

f. Utbildningsansvarig

Denise har medverkat på det sista UU-mötet samt besvarat en enkät för att
hjälpa kåren med det fortsatta arbetet. Nya SnH har valts in på sektionsmötet.
Lärarna med flest nomineringar för det pedagogiska priset har meddelats och
vinnaren har fått ett presentkort samt diplom. Alla nominerade var väldigt
tacksamma. Dessutom har klassrepresentanterna för året 20–21 fått
presentkort som tack att de medverkat. Vissa har dessutom velat sitta ett år
till. Överlämning med SnH samt nästa utbildningsansvarig har börjat planeras.

g. Informationsansvarig

[NP]

[LA]

[FL]

[DW]

[MJ]

Mötesordförande (Jonas Sundberg)

Justeringsperson (Linnéa Adielsson)

Sekreterare (Mimmi Johansson)
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Mimmi har börjat förbereda för överlämning där hon arbetar för att avsluta
vissa arbeten, skriva på överlämningsdokument och förbereda i drive och
liknande. Vidare har hon uppdaterad sektionens medlemmar kring nyheter på
sociala medier och även skickat ut ett mejl för Skitviktigt. Vidare har hon skött
det dagliga arbetet kring mejllistor, mejlaccesser, justering och uppläggning av
protokoll med mera. Framåt ska hon ha sin överlämning på söndag samt boka
in ett PR-möte tillsammans med Nathalie och kommittéernas PR- och
infomöte inför sommaren och mottagningen.

h. Arbetsgruppen Sektionslokalen

Anton föredrar arbetsgruppen Sektionslokalen. Han säger att det nu finns en
projektor i lokalen. De har även pratat kring inköp av högtalare men vet ännu
inte om detta kommer göras innan nya personer tar över ansvaret för lokalen.

Beslutsfrågor

§7. Inval Harm

Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till Harm 21/22:

Anton Giebat nomineras till Vice Ordförande.
Felicia Ohlson nomineras till projektledare.
Viktoria Erhardsson nomineras till mentorskapsansvarig.
Anna Lundberg nomineras till PR-ansvarig.
Johanna Tobiasson nomineras till säljansvarig.
Hugo Boccara nomineras till företagsansvarig.
Amanda Skagerström nomineras till teknologansvarig.
Shirin Rahmani nomineras till arrangemangsansvarig.

§8. Inval SnH

Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till SnH 21/22:

Andreana Vojinovic nomineras till representant för Maskin.
Nhung Pham nomineras till representant för Data.
Habibullah Naseri nomineras till representant för Elektro.
Micke Dang nomineras till representant för Design.
Isabelle Andersson nomineras till representant för EPI.
Victoria Möller nomineras till representant för EPI.

§9. Inval JämH

Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till JämH 21/22:

[AL]

[JS]

[JS]

[JS]

[JS]

Mötesordförande (Jonas Sundberg)

Justeringsperson (Linnéa Adielsson)

Sekreterare (Mimmi Johansson)
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Alice Fjäll nomineras till ledamot.
Isabelle Andersson nomineras till ledamot.
Ebba Sandbecker nomineras till ledamot.
Ebba Nielsen nomineras till ledamot.
Johanna Persson nomineras till ledamot.
Moa Sidhagen nomineras till ledamot.

§10. Inval Hkex

Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till Hkex 21/22:

Anna Manfredsson nomineras till ordförande.
William Jönsson nomineras till kassör.
Felicia Berggren nomineras till ledamot.
William Bogeryd nomineras till ledamot.
Lukas Ridderstråle nomineras till ledamot.
Rakel Eriksson nomineras till ledamot.
Remus Damberg nomineras till ledamot.

§11. Inval skHål

Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till arbetsgruppen skHål
21/22:

Alice Fjäll nomineras till medlem.
Vidar Stenqvist nomineras till medlem.
Herman Västsäter nomineras till medlem.
Alfred Larsson nomineras till medlem.

§12. Bidragsansökan Lindholmsfestivalen

a. Bidrag för diverse ljusslingor

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

b. Bidrag för teambuilding

Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motivering att
Lindholmsfestivalen enligt den ekonomiska policyn inte har rätt att söka bidrag
för teambuilding.

§13. Bidragsansökan pHoto

Bidrag för två nya kameror, ett objektiv och en blixt

[JS]

[NP]

[NP]

[NP]

[NP]

Mötesordförande (Jonas Sundberg)

Justeringsperson (Linnéa Adielsson)

Sekreterare (Mimmi Johansson)
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Beslut: Mötet beslutar att bordlägga bidragsansökan med motivering att en
komplettering av ansökan bör göras innan bidraget kan granskas och antingen
godkännas eller avslås.

§14. Bidragsansökan H6

Bidrag för teambuilding

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

§15. Bidragsansökan DSC

Bidrag för högtalare

Beslut: Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motivering att ansökan är
bristfällig och en bättre förklaring krävs kring vad det är för typ av högtalare,
när den ska användas, till vad med mera.

§16. Bidragsansökan HD

Bidrag för projektor

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

§17. Bidragsansökan DKV

a. Bidrag för frisör

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

Diskussionsfrågor

§10. Överlämning

Mötet går igenom när respektive post tänkt ha sitt överlämningsmöte, vad

man planerar att göra med mera. Hela gruppen bokar även in den 12/6 för en

gemensam överlämning.

Formalia
§15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§16. Nästa möte (2021-06-10)

[NP]

[NP]

[JS]

Mötesordförande (Jonas Sundberg)

Justeringsperson (Linnéa Adielsson)

Sekreterare (Mimmi Johansson)
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§17. Skvaller, dementier och känsliga ämnen
På grund av ämnets känsliga karaktär tas det inte upp i protokollet

§18. Avslutande
Jonas förklarar mötet avslutat kl. 20.49

Mötesordförande (Jonas Sundberg)

Justeringsperson (Linnéa Adielsson)

Sekreterare (Mimmi Johansson)


