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Emil Berzelius

Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

Den 24:e augusti 2022 kl. 10:00

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]
H-sektionens kårledningskontakt: Albert Vesterlund [AV]

Formalia
§1. Mötets öppnande

Jakob Larsson förklarar mötet öppnat kl. 10:10

§2. Val av mötessekreterare
Casper tills vidare, Emil senare

§3. Val av justeringsperson
Mötet väljer Adam till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar
Mötet beslutar om att ge Albert Vesterlund närvaro och yttranderätt

§5. Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen

§6. Föregående protokoll (220811)
Mötet godkänner föregående protokoll (220811)

Informationsfrågor
§7. Meddelanden

a. H-sektionens kårledningskontakt: Albert Vesterlund
Albert presenterar sig själv och sitt arbete som
kårledningskontakt och ställer en öppen fråga till styret om
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vad vi arbetar med och vad som är utskickade för just
H-sektionen, styret förklarar och diskuterar vad som sker på
sektionen.
Vad har H-styret för mål/vision?
Vad har H-styret för förväntningar på kårledningen?
Hur har det gått att upprätthålla kontinuitet på sektionen och
kanske framförallt inom föreningslivet?

b. Ordförande
Dagligt arbete, börjat komma in en hel del mail. Varit på
första KU mötet som handlade om mottagningen. Haft möte
med skHål och klös ang. aktiviteter under mottagningen. Har
under de första två veckorna försökt att synas så mycket som
möjligt för kommittéer och Nollan som möjligt för att skapa
ett starkare band.

c. Vice ordförande
Dagligt arbete som Vice. Hållt i SAK-utbildning tillsammans
med SAMO- lyckat. Hyrt mottagningsbil och ordnat
fungerande kalender för bokning. Även löst gratis parkering
på Lindholmen. Haft första Kofots mötet- gick bra. Städningen
i Gamla FT har inte varit exemplariskt och har diskuterats med
kommittéerna. Lagt till lite nya accesser som fattats. Möte
med Klös ang. deras framtid.

d. Ekonomiansvarig
Dagligt arbete. Haft ex antal ekonomimöten med olika
kommittéer, och mixtrat runt i iZettle

e. SAMO
Dagligt arbete som samo, jobbat med incidenthantering fysisk
och psykosocial, Dagligt arbete med JämH, arrat vårat första
arr och samarr, planerat inför samo och LP1, Planerat och
hållit SAK,

f. Arbetsmarknadsansvarig
Dagligt arbete, fortsatt planeringen av Chalmeristmiddagen,
grejat med våra muggar och pratat med NetShirt om
profilkläder
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g. Utbildningsansvarig
Uppstartsmöte med Albert, dagligt arbete med SnH,
EDITI-möte med 9 PAs + tillfällig vice rektor Jörgen. Försöker
få tag i Elektro-student och involvera denne i val av ny PA.

h. Informationsansvarig
Dagligt arbete

Beslutsfrågor
§8. Bidragsansökan - NollK biljettpriser

Bidrag för att täcka upp förlorad spons.
Beslut:

● Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motivering att
Nollks ekonomi har förbättrats och överträffat de
förväntningar som finns i den ursprungliga budgeten.

§9. Bidragsansökan - NollK bussresa
Bidrag för att täcka upp ökade busspriser.
Beslut:

● Mötet beslutar att avslå bidragsansökan med motivering att
Nollks ekonomi har förbättrats och överträffat de
förväntningar som finns i den ursprungliga budgeten.

§10. Bidragsansökan - NollK kablar till ljudsystem
Bidrag för att köpa nya kablar till sektionens ljudsystem.
Beslut:

● Mötet beslutar att godkänna bidragsansökan i sin helhet

§11. Val av ny revisor
Att välja in Axel Zetterlind till ny revisor har bemötts med positiv
feedback från de sittande revisorerna och valberedningen.
Mötet beslutar att föreslå en proposition till det första sektionsmötet
där sektionsmötet ges möjlighet att rösta in Axel som ny
lekmannarevisor.

Diskussionsfrågor
§12. Eventuell sponsring av Redbull till HD

HD har av Redbull blivit erbjudna sponsring av 10 gaming setups. Mötet
anser att detta samarbete är intressant och kommer kontakta
skolan/vaktmästare och utforska möjligheten att rigga upp dessa
setups.
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§13. Vidare diskussion ang. bord till kårhuset
Diskussion kring nya bord/stolar. Styret har hittat ett bord som verkar
intressant och går vidare med att kontakta husservice.

§14. pHotos bild från första dagen
Styret erbjuder sig att betala pHotos bild och pHoto står för att
framkalla bilden åt de kommiteér som vill ha den, då ska dock
kommiteér stå för kostnaden av framkallning själva.
Mötet anser att det är kommitéernas beslut att ta i framtiden

Formalia
§15. Övriga frågor

Vem kommer bli nästa talman?
Svar:
DI
EN

Pant/städ FT
Svar:
Håll ett möte med städansvariga i FT.
Ordna upp städhyllan samt köp in de städgrejer som behövs just nu.
Ställ ner ett av styrets pantkärl
Kolla på lösningar av panten
Möte med sjöstyret om hur dem nu ser på FT
Styret ansvarar för att köra ett ryck i FT och få ordning på hörnan.

Hkex grejer
Hkex grejer samlas i bunkern.

Styret
Styrets skrivare återgår till att bara användas av styret.
Alla uppmanas att ta bättre hand om styret när det kommer till
städning och hushållning.

§16. Nästa möte (ååmmdd)
22-09-07 17:30

§17. Skvaller, dementier och känsliga ämnen
På grund av ämnets känsliga karaktär tas det inte upp i protokollet
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§18. Mötets avslutande
Jakob förklarar mötet avslutat kl. [15:27]
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