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Protokoll
2022-09-28

Emil Berzelius

Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

Den 28:e september 2022 kl. 16:15

Plats: Styret, Lindholmen

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. 16:15

§2. Val av mötessekreterare
Mötet väljer Emil Berzelius till mötessekreterare

§3. Val av justeringsperson
Mötet väljer Moa Sidhagen till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar
Inga adjungeringar

§5. Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen

§6. Föregående protokoll (ååmmdd)
Mötet godkänner föregående protokoll (220914)

Informationsfrågor
§7. Meddelanden

a. Ordförande
Varit på och hållit i möten: KU2, kommittéer,
förberedelser inför sektionsmöte, varit i kontakt med Volvo

on demand

Föredragande:

[JL]

[JL]

[JL]

[JL]

[JL]

[EB]

[JL]

Mötesordförande (Jakob Larsson)

Justeringsperson (Moa Sidhagen)

Sekreterare (Emil Berzelius)
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b. Vice ordförande
Möten: NU, Kofot, Möte med rustet, städat/planera för FT,
planerat aspning

c. Ekonomiansvarig
SEF-möte, dagligt arbete

d. SAMO
Dagligt arbete, SU1, dagligt arbete med JämH, skrivit
propositioner

e. Arbetsmarknadsansvarig
ARMU-Kickoff, beställt muggar, dagligt arbete med HARM,
Harm-mässan är fullbokad, HARM-teambuilding

f. Utbildningsansvarig
UOR-utbildning, SnH har deltagit på programutvärderingar,
dagligt arbete med SnH

g. Informationsansvarig
Dagligt arbete

Beslutsfrågor
§8. Beslut om slutlig verksamhetsplan 22/23

Mötet går igenom årets preliminära verksamhetsplan, lägger in
justeringar och beslutar om att godkänna den slutliga
verksamhetsplanen

§9. Beslut om slutlig budget 22/23
Mötet går igenom årets preliminära budget, lägger in justeringar och
beslutar om att godkänna den slutliga budgeten

Diskussionsfrågor
§10. Incidenthantering

Diskussion kring incidenthanteringsplan där Anja tar upp input från hur
andra sektioner agerar. Styret beslutar att bilda en arbetsgrupp
bestående av Anja, Jakob, Moa som ämnar ta fram en preliminär
incidenthanteringsplan.

[AT]

[EVC]

[MS]

[AB]

[LB]

[EB]

[JL]

[JL]

[JL]

Mötesordförande (Jakob Larsson)

Justeringsperson (Moa Sidhagen)

Sekreterare (Emil Berzelius)
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§11. Meddelandepunkt sektionsmöte
Sektionens dag
Sektionsteknologäskning
Ny tavla på gasquen

§12. Budget för Klös
Mötet samtycker att klös bör tilldelas en budget och ålägger Casper att
ta fram ett budgetförslag innan sektionsmötet så det kan röstas igenom
då.

§13. Proposition sektionsmöte
Moa har tagit fram ett förslag till en proposition ämnad att ändra i
kapitell 9 i stadgarna. Förändringen innebär att sektionsutskottens
ordförande inte ska behöva vara medlem i styret.

§14. Sektionens dag
Under diskussionsmötet 21/9-22 togs sektionens dag upp. Mötet för
ytterligare fördjupning av sektionens dag där mötet vill se en större
satsning på sektionens dag för att göra den till “den roligaste lunchen
per LP”.

Formalia
§15. Övriga frågor

Adam Blomgren: Kan dagen för HARM-mässan, måndag den 14
november göras fri från asparr?
Svar: Ja

Adam Blomgren: Kan harms tackmiddag cateras istället för att vi lagar
mat själva?
Svar: Ja

§16. Nästa möte (221012)

§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. [20:20]

[JL]

[JL]

[JL]

[JL]

[JL]

Mötesordförande (Jakob Larsson)

Justeringsperson (Moa Sidhagen)

Sekreterare (Emil Berzelius)


