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Protokoll
2022-03-02

Nathalie Hållvik

Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

Den 2:e mars 2022 kl. 17:30

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]
Informationsansvarig: Nathalie Hållvik [NH]

Formalia
§1. Mötets öppnande

Alexandra Lundh förklarar mötet öppnat kl. 17:03

§2. Val av justeringsperson
Mötet väljer Jacob Warger till justeringsperson

§3. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar

§4. Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen

§5. Föregående protokoll (20220216)
Mötet godkänner föregående protokoll (20220216)

Informationsfrågor
§6. Meddelanden

a. Ordförande
Sedan senaste styrelsemötet har jag hoppat in för
utbildningsansvarig på UU-mötet. Jag har även haft KU-möte och
workshop tillsammans med SU och NU angående
riskbedömningsmallen. Jag har även skickat ut den slutgiltiga
kallelsen till sektionsmöte 3. Tillsammans med hela styret har vi
även genomfört sektionsmöte 3. I övrigt dagligt arbete.

Föredragande:

[AL]

[AL]

[AL]

[AL]

[NH]

[AL]

Mötesordförande (Alexandra Lundh)

Justeringsperson (Jacob Warger)

Sekreterare (Nathalie Hållvik)
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b. Vice ordförande
Sen sista mötet har jag bytt kod för DKV, planerat inför KoFOT 7
samt utfört dagligt arbete med kommittéerna

c. Ekonomiansvarig
Sedan föregående möte jag jag gjort dagligt arbete och öppnat ett
vismakonto åt skHål.

d. SAMO
Jag har arbetat med JämH. Varit och deltagit på SU-möte med
andras SAMOs på Chalmers samt en workshop med viceordf och
ordförande. Arrangerat och genomfört stressföreläsning. Hållit i
sektionsmöte med resten av Styret. Arbetat med incidenter och
genomfört dagligt arbete.

e. Arbetsmarknadsansvarig
Varit på ArmU där vi diskuterade mycket om att arra hållbart (ur ett
hälsoperspektiv), och vad för struktur vi har inom utskottet på
möten osv.

Även deltagit på NU som ersättare för Filip. Även där pratade vi om
arbetsbelastning, främst NollKs inför och under Mottagningen samt
H6’s inför CM.

Harm har arrangerat lunchföreläsning samt CV-workshop med
Sveriges Ingenjörer

f. Utbildningsansvarig
Sen senaste mötet har jag varit med och hållit i sektionsmöte 3
samt gjort dagligt arbete med SnH och planerat inför "mellan åren"
puben som kommer hållas den 4/3.

g. Informationsansvarig
Info har antecknat på sektionsmöte 3, och utfört dagligt arbete och
skickat ut skitviktigt.

Beslutsfrågor

[FG]

[EC]

[FK]

[SO]

[JW]

[NH]

Mötesordförande (Alexandra Lundh)

Justeringsperson (Jacob Warger)

Sekreterare (Nathalie Hållvik)
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§7. Inval Rustet
Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till Rustet 2022/2023:
Konrad Ljungqvist till Ordförande.
Alexander Nybäck till Kassör.
Josef Loman till ledamot.
Anton Andersson till ledamot.
Pernilla Branecky Nordmark till ledamot.
Anton Andersson till ledamot.

§8. Inval DSC
Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till DSC 2022/2023:
Victoria Ferrer Qvist till Ordförande.
Erik Karlsson till Kassör.
Cornelia Rutgersson till ledamot.
Edward Patel  till ledamot.
Erik Karlsson till ledamot.
Axel Dahl till ledamot.
Hugo Ringeby till ledamot

§9. Inval HD
Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till HD 2022/2023:
Ossian Jakubov till Ordförande.
David Olsfsson till Kassör.
Zachris Stenhammar till ledamot.
Samuel Karlsson till ledamot.
Kevin Pham ledamot.
Andin Blomgren till ledamot

§10. Inval pHoto
Beslut: Mötet beslutar att bordlägga frågan.

§11. Inval skHål
Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till SkHål 2022/2023:
Miranda Wahlbeck till Ordförande.
Vidar Stenqvist till Kassör.
Olle Runesson till ledamot.
Isak Larsson till ledamot.
Samuel Persson till ledamot.
Anna Tingfalk till ledamot.

[AL]

[AL]

[AL]

[AL]

Mötesordförande (Alexandra Lundh)

Justeringsperson (Jacob Warger)

Sekreterare (Nathalie Hållvik)
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Felix Vejsholt till ledamot.

§12. Ändring av datum sektionsmöte 4
Beslut: Mötet beslutar att bordlägga frågan.

§13. Bidragsansökan - NollK
Bidrag för rumsupprustning.

Beslut:
Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet.

Diskussionsfrågor
§14. Möte Kandidater

Diskussion kring vilka datum möten med de nya kandidaterna ska vara.
Mötet kom fram till att det är bäst att ha dessa under första veckan LP4.

§15. Valberedningen och lekmannarevisor aspning LP4
Diskussion kring att lägga till ytterligare ett asparr för att öka attraktiviteten.

Formalia
§16. Övriga frågor

Fråga: Kommittékickoff, där Filip föreslog att vi ska diskutera detta under
kvällsmötet nästa vecka.

§17. Nästa möte (060322)

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

§19. Mötets avslutande
Alexandra förklarar mötet avslutat kl. 19:48

[AL]

[AL]

[AL]

[AL]

Mötesordförande (Alexandra Lundh)

Justeringsperson (Jacob Warger)

Sekreterare (Nathalie Hållvik)


