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Protokoll
2022-04-27

Nathalie Hållvik

Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

Den 27: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]
Informationsansvarig: Nathalie Hållvik [NH]

Formalia
§1. Mötets öppnande

Alexandra Lundh förklarar mötet öppnat kl. 17:31

§2. Val av mötessekreterare
Eventuellt, eller ta bort

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

§4. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar

§5. Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen

§6. Föregående protokoll (220406)
Mötet godkänner föregående protokoll (220406)

Informationsfrågor
§7. Meddelanden

a. Ordförande
Sedan föregående möte har jag deltagit på KU-möte. Jag har
även jobbat med åsiktsdokumentet för målbild Campus och
förberedelse av handlingar till sektionsmöte 4. Jag har även varit
kommittéerna, som förhoppningsvis skall bli ansvarsbefriade

Föredragande:

[AL]

[AL]

[AL]

[AL]

[AL]

[NH]

[AL]

[FG]

Mötesordförande (Alexandra Lundh)

Justeringsperson (Filip Grandén)

Sekreterare (Nathalie Hållvik)



Sida | 2

Protokoll
2022-04-27

Nathalie Hållvik

under sektionsmöte 4, behjälplig med sina
verksamhetsberättelser

b. Vice ordförande
Sedan sist har jag utfört dagligt arbete

c. Ekonomiansvarig
Sedan förra mötet har jag gjort dagligt arbete, hällt i
ekonomiutbildningen och skrivit den preliminära budgeten.

d. SAMO
Sedan förra mötet har jag utfört arbete med JämH och haft en
sökningsperiod. Haft en inventeringsrond angående
studieplatser på campus Lindholmen. Utfört dagligt arbete
enskilt och med övriga styrelsen. Arbetat med incidenthantering.
Gått på OSA-ronder. Haft möte med DKV med övriga styrelsen.

e. Arbetsmarknadsansvarig
Meddelande arb

f. Utbildningsansvarig
Sedan sist har deltagit på Kursnämndsmöten och hållit i
sökningen för SnH.

g. Informationsansvarig
Sedan sist har jag satt upp skitviktigt, hållit biljettförsäljning för
Examensdagen och utfört dagligt arbete.

Beslutsfrågor
§8. Bidragsansökan skHål

Mötet beslutar att avslå äskningen med följande motivering
a. På grund av att

§9. Bidragsansökan NollK
a. Jourtelefon

Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet

b. Teambuilding
Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet

[EC]

[FK]

[SO]

[JW]

[NH]

[AL]

[AL]

Mötesordförande (Alexandra Lundh)

Justeringsperson (Filip Grandén)

Sekreterare (Nathalie Hållvik)
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c. Profilkläder
Beslut: Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet

§10. Fastställande av Proposition A - Preliminär Verksamhetsplan 22/23
En preliminär verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022/2023 har lagts
fram (se bilaga 1). Mötet går igenom alla punkter och vissa justeringar
görs.

Beslut: Mötet godkänner att presentera proposition A på Sektionsmöte 4

§11. Fastställande av Proposition B - Preliminär Budget 22/23
En preliminär budget för verksamhetsåret 2022/2023 har lagts fram (se
bilaga 2). Mötet går igenom alla punkter.

Beslut: Mötet godkänner att presentera proposition B på Sektionsmöte 4.

§12. Nominering - inspektor
På sektionsmöte 4 skall vi nominera inspektor för verksamhetsår 22/23.
Styret har varit i kontakt med Veronica Olesen om att sitta som inspektor
ytterligare ett år.

Beslut: Mötet godkänner att nominera Veronica Olesen till Inspektor

Diskussionsfrågor
§13. Överlämning

Mötet går igenom när respektive post tänkt ha sitt överlämningsmöte, vad
man planerar att göra med mera.

§14. Styrets yttrande gällande Motion A - Låt sektionsmötet välja
kommittémedlemmar
Diskussion kring hur ett yttrande som kommer presenteras under
sektionsmöte 4 framtogs.

§15. Ansvarsfördelning under sektionsmöte 4
Diskussion kring …

[AL]

[AL]

[AL]

[AL]

[AL]

[AL]

[AL]

Mötesordförande (Alexandra Lundh)

Justeringsperson (Filip Grandén)

Sekreterare (Nathalie Hållvik)
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§16. Diskutera nominering av valberedning och revisor
På Sektionsmöte 4 ska Valberedningen samt lekmannarevisorer för
verksamhetsår 2022/2023 väljas in. Styret har fått in intresseanmälningar
från ett antal personer, men fortsätter undersöka möjliga sökande under
veckans gång.

Formalia
§17. Övriga frågor

Inga övriga frågor

§18. Nästa möte (180522)

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

§20. Mötets avslutande (280422)
Alexandra förklarar mötet avslutat kl. 00:01

[AL]

[AL]

[AL]

[AL]

[AL]

Mötesordförande (Alexandra Lundh)

Justeringsperson (Filip Grandén)

Sekreterare (Nathalie Hållvik)


