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Protokoll
2022-03-23

Nathalie Hållvik

Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

Den 23:e mars 2022 kl. 17:30

Plats: Styret, Lindholmen

Närvarande:
Ordförande: Alexandra Lundh [AL]
Vice ordförande: Filip Grandén [FG]
Ekonomiansvarig: Erik Caverö [EC]
Arbetsmarknadsansvarig: Stina Olsson [SO]
Utbildningsansvarig: Jacob Warger [JW]
Informationsansvarig: Nathalie Hållvik [NH]

Formalia
§1. Mötets öppnande

Alexandra Lundh förklarar mötet öppnat kl. 17:37

§2. Val av justeringsperson
Mötet väljer Filip Grandén till justeringsperson

§3. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar

§4. Godkännande av dagordningen
Mötet beslutar att ändra dagordningen, och lägga till en bidragsansökan
för lindholmsfestivalen.

§5. Föregående protokoll (220306 och 220317)
Mötet godkänner föregående protokoll (220306)
Mötet godkänner föregående protokoll (220317)

Informationsfrågor
§6. Meddelanden

a. Ordförande
Sedan styrelsemötet den 2/3 har vi haft halvtidsmöte med vår
kårkontakt Hugo. Vi har även haft möte med FuM's arbetsgrupp
gällande Målbild Campus. Jag har även deltagit på ett KU-möte
där vi diskuterade mötesklimat under sektionsmöten samt
studentrepresentanter, under mötet hade vi även besök från
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rektor Stefan Bengtsson och vice-rektor Anna Karlsson
Bengtsson som presenterade kommande satsningar för
Högskolan. Tillsammans med Filip har jag även signerat
kontrakten för brukandet av våra föreningslokaler. Jag har även
börjat förbereda inför medarbetarsamtal 3 som kommer
genomföras under vecka 13 och 14. Slutligen har jag uppdaterat
beslutsloggen och reglementet gällande propositionen som
godkändes under sektionsmöte 3.

b. Vice ordförande
Sedan senast har han planerat aspningen för LP 4, samt
administrerat alla kontrakt för Föreningstorget och access för
alla nya sittande. Närvarade även på första mötet mellan PA och
NollK, där det var en bra kommunikation mellan alla parter.
Programmens nya fokus…..

c. Ekonomiansvarig
Sedan föregående möte med meddelande punkt har jag skickat
en del fakturor och skrivit ihop respons på budgetarna till
kassörerna.

d. Arbetsmarknadsansvarig
Sen senast har jag haft möte med Conmore tillsammans med
Amanda ang arret med dem. Verkar bli lunchföreläsning nu.
Börjat planera aspning, infokväll och häng med Harm. Haft
lunchföreläsning med Tata

e. Utbildningsansvarig
Sedan föregående styrelsemöte har jag hanterat en diverse
ärenden inför tentaveckan. Planerat sökningen med SnH och
VO, rekryterat folk till OSA ronden på data och elektro samt haft
möte med hitrac för eventuellt samarbete.

f. Informationsansvarig
Sedan föregående möte så har jag satt upp skitviktigt, fick lite
hjälp av Emil Berzelius. Har planerat in ett möte med resterande
PR ansvariga i alla kommitteer, som ska hålla imorgon 24/3. Har
även haft kontakt med Marshalk om att låta dem sätta upp en
banderoll till vårbalen. Samt utfört dagligt arbete.
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Beslutsfrågor
§7. Bidragsansökan - Photo

Mötet beslutar avslå äskning.
Motivering: Bör finnas med i budgeten från start.

§8. Bidragsansökan - Lindholmsfestivalen
Mötet beslutar att godkänna bidraget i sin helhet, med yrkande för att
tilläggs äskning på en kätting och hänglås.

Diskussionsfrågor
§9. Kommitté-kickoff

En dagordning för dagen togs fram, samt grundläggande planering om
aktiviteter under dagens gång.

§10. Aspning VB och Lekmannarevisorer
Diskuteras noggrannare under nästa kvällsmöte

§11. Uppföljning verksamhetsplan 21/22
Diskuteras noggrannare under nästa kvällsmöte

Formalia
§12. Övriga frågor

Bestämma möten med de nya kommittéerna

§13. Nästa möte (220406)

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

§15. Mötets avslutande
Alexandra förklarar mötet avslutat kl. 20:29
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