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Protokoll
2022-04-06

Nathalie Hållvik

Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

Den 6:e april 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. 17:38

§2. Val av mötessekreterare
Eventuellt, eller ta bort

§3. Val av justeringsperson
Mötet väljer Erik Caverö till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar
Mötet adjungerar in
Samuel Nilsson
Maria Runneberger
Jakob Larsson
Awaz Nabi Pour
Anja Tomovi
Leonard Bagíu
Adam Blomgren
Wilma Andersson
Amanda Skagerström
Casper Von Schenck

§5. Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen

Föredragande:

[AL]

[AL]

[AL]

[AL]

[AL]

Mötesordförande (Alexandra Lundh)

Justeringsperson (Erik Caverö)

Sekreterare (Nathalie Hållvik)
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§6. Föregående protokoll (220323)
Mötet godkänner föregående protokoll (220323)

Informationsfrågor
§7. Meddelanden

a. Ordförande
Löst problematiken som uppstod med bilföretaget M, grundar
sig i att de höjt inkomstgränsen. Jag deltagit på FuM där delar
av nya KL röstades in. Jag har även deltagit på KU-mötet där vi
diskuterade mottagning och överlämning. Tillsammans med
hela styret har vi hållit en infokväll för de som är intresserade
av att söka Valberedning och Lekmannarevisorer. Tillsammans
med Erik har vi även haft budget- och verksamhetsplanmöte
med DKV, NollK och H6. Vi har även haft möte med PA.
Slutligen har jag även haft medarbetarsamtal med
majoriteten i styret.

§1. Eventuella adjungeringar
Mötet väljer att adjungera in Samuel Persson

b. Vice ordförande
Sedan förra mötet har jag gjort dagligt arbete med
kommittéerna. Jag har haft NU där vi diskuterade kring
överlämning inom styren och medarbetarsamtal, samt åsikter
kring kårens policy kring alkoholkultur. Haft kofot där vi
snackade kring upprustning av FT bland annat.

c. Ekonomiansvarig
Sedan förra mötet har jag gjort dagligt ekonomiarbete, haft
kontakt med företag som ska faktureras, haft budgetmöten
med kommittéer och haft bokföringsstuga med några av
kassörerna.

d. SAMO
Arbetat med JämH, samt hållit i deras första Asp-arr som var
en pysselkväll. Vi arrangerade även alla i styret en kommitte

[NH]

[AL]

[AL]

[FG]

[EC]

[FK]

[SO]

Mötesordförande (Alexandra Lundh)

Justeringsperson (Erik Caverö)

Sekreterare (Nathalie Hållvik)
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kickoff för alla nya kommitteer. Samt incidenthantering.

e. Arbetsmarknadsansvarig
Sen senast har jag haft kontakt med LF ang Orbi, gick sådär
egentligen för insåg att jag inte visste mycket mer än LF. Var
med och arrade kommittékickoff. Hållit i två aspningsarr för
Harm, en infokväll och en casekväll. Haft medarbetarsamtal
med Alex. Hoppade över senaste ArmU pga Harm-aspning.

f. Utbildningsansvarig
Sen förra mötet har jag gjort dagligt arbete med SnH samt
genomfört infokväll för SnHs sökning. Har rekryterat inför OSA
ronder, gått igenom med VUO om förra UU mötet som var
mest datainsamling och överlämning. utvecklat en ny mall för
hur man kan rapportera problem till oss i SnH där vi även la
till trygg på Chalmers. Har förberett pedagogiska priset som
släpps på fredag samt planerat för påskäggsjakten. Samt hållit
utlottning av kursutvärderingar tävlingen.

g. Informationsansvarig
Sedan sist har jag haft möte med alla nya PR och Info i
kommitteerna.  Var med och arrade kommittékickoff. Haft
möten om examensmiddagen och bokat en festlokal. Vi har
även bokat tid för biljettsläpp och satt upp banderoll för att
börja PR:a middagen. Utöver arbetsgruppen för
examensmiddagen så har jag utfört dagligt arbete.

Beslutsfrågor
§8. Bidragsansökan DKV

Beslut:
● Mötet beslutar avslå bidragsansökan med motivering på

grund av att bilens årsmodell inte var från 1961, samt att den
överskrider äskningspotten och att potten är menad för alla
kommitteer, och inte enbart en kommité.

§9. Bidragsansökan HD
Beslut:

● Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motivering att
bidraget markant överskrider den budgeterade

[JW]

[NH]

[AL]

[AL]

[AL]

Mötesordförande (Alexandra Lundh)

Justeringsperson (Erik Caverö)

Sekreterare (Nathalie Hållvik)
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äskningspotten. Det bidrar inte heller till medlemsnyttan.

§10. Bidragsansökan pHoto
Beslut:

● Mötet beslutar att avslå bidragsansökan på grund av att
“dryck” och mat, inte är specificerat och att vi inte kan
subventionera alkohol. Samt att det redan finns en slägga på
sektionen.

Diskussionsfrågor
§11. Preliminär Verksamhetsplan 22/23

Alexandra går igenom den preliminära Verksamhetsplanen 2022/2023
där punkt för punkt läses upp och diskuteras av hela mötet. Några av de
punkter som står med är bland annat Utskottens ekonomiutbildning för
kassörerna, få med alla sektionsmedlemmar på arrangemang,
Studentbarometern, arbetsmarknadsmässan, Utveckling av hemsidan,
Sektionssamarbeten med mera.

§12. Ny sektionsmötesbanderoll
Stina presenterar nya layouter på uppdatering av banderollen, och
diskussion kring de olika layouterna.

Formalia
§13. Övriga frågor

Inga övriga frågor

§14. Nästa möte (270422)

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

§16. Mötets avslutande
Alexandra förklarar mötet avslutat kl. 20:58

[AL]

[SO]

[AL]

[AL]
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[AL]

Mötesordförande (Alexandra Lundh)

Justeringsperson (Erik Caverö)

Sekreterare (Nathalie Hållvik)


