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Protokoll
[2021-09-14]

[Filip Grandén]

Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

den 09  September klockan 18:22

Plats: : Styret, Lindholmen

Närvarande:
Ordförande: Alexandra Lundh [AL]
Vice ordförande: Filip Grandén [FG]
Ekonomiansvarig: Erik Caverö [EC]
SAMO: Folke Karström [FK]
Arbetsmarknadsansvarig: Stina Olsson [SO]
Utbildningsansvarig: Jacob Warger [JW]

Formalia
§1. Mötets öppnande
Alexandra förklarar mötet öppnat kl. 18:22

§2. Val av justeringsperson
Mötet väljer Folke Karström till justeringsperson

§3. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar

§4. Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen.

§5. Föregående protokoll (20210902)
Mötet godkänner föregående protokoll (20210902)

Informationsfrågor
§6. Meddelanden

a. Ordförande

Mycket krishantering, samordnat möten inom styret. Ska på
KU på måndag. Haft möte med vår kårkontakt Hugo. Suttit
med verksamhetsplanen. Genomfört dagligt arbete.

Föredragande:
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b. Vice ordförande

Dagligt arbete med kommitteerna. Avslutat och
sammanfattat mottagning med kommitteer. Fixat med
mottagnings utvärderingen och skickat ut dessa till alla de
nyantagna. Stöttat i krishantering. Ska på NU på måndag.

c. Ekonomiansvarig

Har suttit med budgeten och gjort dagligt arbete. Varit på
sEF. Snackat med chalmers VD om priser angående Science
Park.

d. SAMO

Lite incidenthantering. Ska på SU. Har haft möten med
JämH. Dagligt arbete.

e. Arbetsmarknadsansvarig

Kollat igenom verksamhetsplanen. Varit med Harm och
gjort PR. Dagligt arbete med utskottet. Varit på ArmU.

f. Utbildningsansvarig

Haft flertal möten med SnH och haft två arr med utskottet
under mottagningen. Uppstartsmöte med vUO. Hjälpt till
med krishantering. Varit på UU möte med kåren Fortsatt
dagligt arbete.

g. Informationsansvarig

Dagligt arbete och fixat maillistor för alla nyantagna.

Beslutsfrågor
§7. Bidragsansökan HKex

a. Kommitteékläder
Beslut:

● Mötet beslutar att bordlägga bidragsansökan till nästa möte
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Justeringsperson (Folke Karström)
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Diskussionsfrågor
§8. Verksamhetsplan 21/22
Diskussion kring punkter i verksamhetsplanen

§9. Budget 21/22
Diskussion runt budgeten

§10. Sektionslokalen
Meddelande punkt ska tas upp på sektionsmöte 1 angående ny
arbetsgrupp

§11. H-sektionens 30-års Jubileum
Meddelande punkt ska tas upp på sektionsmöte 1 angående Jubileum

§12. Valberedningen
Valberedning behöver få en ordentligt uppstart och mer rekrytering kan
behöva göras vid behov

Formalia
§13. Övriga frågor
Erik: Kontakta CBS för att ha arr på Lindholmen, Mötet tycker detta är en bra
idé

Stina: Vad är nästa steg för sektions discorden, Filip kontakter HD för att rensa
discorden sedan diskuteras ytterligare åtgärder nästa möte

Jacob: Kan någon i styrelsen kolla på om en transportvagn är en bra idé för att
förflytta saker för sektions kommitteér, Jacob kommer kolla på om detta är
möjligt

§14. Nästa möte (20210929)

§15. Skvaller, dementier och känsliga ämnen
På grund av ämnets känsliga karaktär tas det inte upp i protokollet

§16. Avslutande
Alexandra förklarar mötet avslutat kl. 21:23
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