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Protokoll
2022-05-18

Nathalie Hållvik

Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

Den 18:e maj 2022 kl. 15:00

Plats: Styret, Lindholmen

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

Formalia
§1. Mötets öppnande

Alexandra Lund förklarar mötet öppnat kl. 15:10

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

§3. Eventuella adjungeringar
Adam Blomgren
Casper von Schenck
Jacob Larsson
Moa Sidhagen

§4. Godkännande av dagordningen
Mötet reviderar dagens dagordning, lägger till en beslutsfråga samt en
diskussionspunkt.
Beslut:
Mötet godkänner den reviderade dagordningen.

§5. Föregående protokoll (220511)
Mötet godkänner föregående protokoll (220511)

Informationsfrågor
§6. Meddelanden

a. Ordförande
Meddelar att hon utfört dagligt arbete, deltagit på FuM8 och
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påbörjat revideringen av överlämningsdokumentet. Varit på
avslutnings-KU där vi utvärderade året som gått.

b. Vice ordförande
Meddelar att han felanmält pHotos dörr då den har krånglat,
samt utfört en rond i FT. Han har skickat in accesserna till ny
invalda. Utfört dagligt arbete, varit på NU möte, samt
avslutning med resterande sektionsstyrelsen på sektionen.

c. Ekonomiansvarig
Meddelar att han utfört dagligt arbete, bokfört samt
avslutning med resterande sektionsstyrelsen på sektionen.

d. Utbildningsansvarig
Meddelar att han utfört dagligt arbete, tagit fram nya SnH,
gått på sista UU och utvärderat året. Gett Kaj Suneson
pedagogiska priset och kommer nominera honom till kårens
centrala pris. Förberett inför överlämning samt gått på de nya
"rådet" som är inom edit-i utbildningsområdet för
studiernämderna.

e. Informationsansvarig
Meddelar att hon utfört dagligt arbete, samt sett över
överlämning dokumentet till nästa info, samt avslutning med
resterande sektionsstyrelsen på sektionen.

Beslutsfrågor
§7. Bidragsansökan DSC

a. Bidrag för Anmälningsavgift Fotbolls-CM
Beslut:
Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet

b. Bidrag för Anmälningsavgift teambuilding
Beslut:
Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet

c. Bidrag för Anmälningsavgift megafon
Beslut:
Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motivering att det finns
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befintliga megafoner på sektionen, och därmed kan dessa lånas
sinsemellan.

§8. Bidragsansökan Photo
a. Bidrag för Anmälningsavgift bord

Beslut:
Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet

d. Bidrag för Anmälningsavgift Teambuildning
Beslut:
Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet

§9. Inval SnH
Beslut:  Mötet beslutar att välja in följande personer till  SnH 22/23.

Ernst Näslund nomineras till representant för Data.
Mark Villarosa nomineras till representant för Data.
Filip Svensson nomineras till representant för Data.
Hannes Larsson nomineras till representant för Elektro.
Oskar Ivarsson nomineras till representant för EPI.
Lina-Li Blom nomineras till representant för EPI.

§10. Inval JämH
Beslut: Mötet beslutar att välja in följande personer till JämH 22/23:

Isabell Andersson Nomineras till ordförande.
Ebba Lindh nomineras till ledamöter.
Ebba Ahlqvist nomineras till ledamöter.
Amanda Nyman nomineras till ledamöter.
Matilda Davidsson nomineras till ledamöter.
Filippa Snedsböl nomineras till ledamöter.

§11. Inval Harm
Beslut:  Mötet beslutar att välja in följande personer till Harm 22/23.

Julia Östensson nomineras till Vice Ordförande.
Anna Andersson nomineras till projektledare.
Amanda Lindfors nomineras till PR-ansvarig.
Agnes Ederberg nomineras till företagsansvarig.
Filip Johansson till teknologansvarig.
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§12. Inval Hkex
Beslut: Mötet beslutar att bordlägga inval av Hkex 21/22:

§13. Ändring kring ekonomisk policy
Beslut:
Mötet beslutar att godkänna den justerade ekonomiska policyn.

Diskussionsfrågor
§14. MJEK

Diskussion kring åtgärder som måste tas på respons från husansvariga.

§15. Överlämning
Diskussion kring datum på när överlämningen kommer att hållas.

Formalia
§16. Övriga frågor

Inga övriga frågor

§17. Nästa möte beslutas senare

§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. 16:49
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