
Sida | 1

Protokoll
2022-07-21

Jakob Larsson

Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

Den 21:e juli 2022 kl. 20:30

Plats: Zoom

Närvarande:
Ordförande: Jakob Larsson [JL]
Vice ordförande: Anja Tomovic [AT]
Ekonomiansvarig: Casper von Schenck [CVS]
SAMO: Moa Sidhagen [MS]
Arbetsmarknadsansvarig: Adam Blomgren [AB]
Utbildningsansvarig: Leonard Bagiu [LB]
Informationsansvarig: Emil Berzelius [EB]

Formalia
§1. Mötets öppnande

Jakob Larsson förklarar mötet öppnat kl. 20:38

§2. Val av mötessekreterare
Mötet väljer Jakob som mötessekreterare

§3. Val av justeringsperson
Mötet väljer Leonard till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar

§5. Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen

§6. Föregående protokoll (220608)
Mötet godkänner föregående protokoll (220608)

Informationsfrågor
§7. Meddelanden

a. Ordförande
Har utöver dagligt arbete skickat in ansökan om
serveringstillstånd inför mottagningen och därmed haft
mycket kontakt med VSO och lokalansvarig från respektive

Föredragande:

[JL]

[JL]

[JL]

[JL]

[JL]

[EB]

[JL]

Mötesordförande (Jakob Larsson)

Justeringsperson (Leonard Bagui)

Sekreterare (Jakob Larsson)
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kommitte. Haft överlämningsmöte med tidigare ordförande
Alexandra Lundh och planerat in bankmöte med nuvarande
och tidigare ekonomiansvarig samt tidigare ordförande för att
byta firmatecknare för organisationen

b. Vice ordförande
Har utöver dagligt arbete haft överlämningsmöte med
tidigare VO

c. Ekonomiansvarig
Har utöver dagligt arbete haft överlämningsmöte med
tidigare ekonomiansvarig.
Planerat in bankmöte med tidigare ekonomiansvarig och årets
och tidigare års ordförande för att bli firmatecknare.
Bokfört en hel del för att komma in i rutin

d. SAMO
Har utöver dagligt arbete haft lite extra frågor kring JämH

e. Arbetsmarknadsansvarig
Har utöver dagligt arbete börjat planera Chalmeristmiddag
och haft extra Harm-arbete inför mottagningen. Börjat kolla
på profilkläder för styret

f. Utbildningsansvarig
Har utöver dagligt arbete haft extra arbete med SnH inför nya
läsåret.

g. Informationsansvarig
Har utöver dagligt arbete, påbörjat utvecklingen av
H-sektionens hemsida.

Beslutsfrågor
§8. Årets datum sektionsmöten

Beslut: Mötet godkänner följande datum för årets sektionemöten:
a. Sektionsmöte 1: 6 oktober

[AT]

[CS]

[MS]

[AB]

[LB]

[EB]

[JL]

Mötesordförande (Jakob Larsson)

Justeringsperson (Leonard Bagui)

Sekreterare (Jakob Larsson)
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b. Sektionsmöte 2: 8 december
c. Sektionsmöte 3: 23 februari
d. Sektionsmöte 4: 4 maj

§9. Bidragsansökan - DKV
Bidrag för busstransport under årets sittning a la H
Beslut:

● Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motivering att
priset var för högt, DKV ombeds att se efter om det finns
billigare alternativ och ansöka på nytt

§10. Inval - H6

Beslut: Mötet godkänner att välja in Sara Kaufmann till H6 22/23

§11. Inval - HD

Beslut: Mötet godkänner att välja in Gustaf Järgren till HD 22/23

Diskussionsfrågor
§12. Bokning av bunkern

Diskussion kring hur bokning av bunkern ska ske under bland annat
mottagningen. Ambitionen är all bokning av bunkern ska digitaliseras i
den utsträckning som är möjligt.
Under mottagningen kommer styret stå för bokning och avsyning av
bunkern och köket.

§13. SAK utbildning för kommitteer
Diskussion kring om och när SAK-utbildning för kommitteer ska hållas.
Mötet kom fram till att SAK-utbildningen kommer ske den 14 augusti
med alla kommitteer.

§14. Dataskyddsombud
Styret diskuterar att dataskyddsombud under året kommer att vara
Emil Berzelius som då kommer ansvara för att GDPR regler följs av
organisationen.

Formalia
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Mötesordförande (Jakob Larsson)

Justeringsperson (Leonard Bagui)

Sekreterare (Jakob Larsson)
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§15. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§16. Nästa möte (220811)
Nästa möte bestäms till torsdagen den 11:e augusti

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

§18. Mötets avslutande
Jakob förklarar mötet avslutat kl. [22:55]

Mötesordförande (Jakob Larsson)

Justeringsperson (Leonard Bagui)

Sekreterare (Jakob Larsson)


