
Sida | 1

Protokoll
2023-02-08

Emil Berzelius

Protokoll för styrelsemöte för H-sektionens styrelse

Den 8:e februari 2023 kl. 17:30

Plats: Styret, Lindholmen

Närvarande:
Kårledningen: Albert Vesterlund [AV]
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. 17:36

§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. Kårledningen - Albert Vesterlund

a. Aspning
■ Diskussion kring aspningen som pågår under LP3

generellt, och samtal om bland annat aspar.
■ Diskussion om arbetet kring transparens och

valberedningen

b. Sektionslokaler

Föredragande:

[JL]

[JL]

[JL]

[JL]

[JL]

[AV]

[JL]

[MS]

Mötesordförande (Jakob Larsson)

Justeringsperson (Casper von Schenck)

Sekreterare (Emil Berzelius)
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■ Möten med PAs gav väldigt positiv kritik och de ser
positivt på arbetet vi genomför trots problematik
med alkohol, stökigheter och fest i studielokaler.

■ Relationen med lokalvården är fortsatt god och
förhoppningsvis kommer ett samarbete där
lokalvården erbjuder ett maskin-städ samt utbyte av
städmaterial rullandes färdigställas under denna
läsperiod.

c. Relationen till kommittéer och utskott på sektionen
■ H-styret tycker att det är väldigt skönt att relationen

till kommitéer och utskott är god och att det inte har
framkommit några problem med dem som är aktiva
på sektionen, vilket man inte ska ta för givet.

d. Fråga [Albert] - Hur tycker ni om relationen med kårledningen
och det arbete vi utför? Finns det något som vi ska göra mer
eller mindre av?

■ Moa tycker att case kvällar med SAMOs hade varit bra
och att de ska komma tidigt under verksamhetsåret.

■ Adam tycker att det blir lite för många deltagare på
ArmU möten, eller för liten lokal.

■ Leonard lyfter att SnH arbetar mycket internt nu och
att de håller på att ta fram “Tenta 101” där SnH
tillhandahåller information eller en lunchföreläsning
med övergripande förberedelser och en checklista
över vad som krävs för att få starta och genomföra ett
examensarbete.

e. Fråga [Casper] - Har kåren fått in en teknologäskning från
Lindholmsfestivalen?

■ Svar: Albert vet inte.

f. Informationspunkt - Beslut kring campusflytten
■ Rektorn tog följande beslut måndag 6/2-23:

Chalmers siktar på att flytta alla grundutbildningar
och masterprogram från Campus Lindholmen till
Campus Johanneberg läsåret 24/25. I prognosen
saknas studieplatser för detta och kommer kräva
temporär-lösningar under en viss tid.

[JL]

[EB]
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Sekreterare (Emil Berzelius)
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§7. Föregående protokoll (230118)
Mötet godkänner föregående protokoll (230118)

Informationsfrågor
§8. Meddelanden

a. Ordförande
KU, UU, FuM, Dagligt arbete, arrangerat teambuilding

b. Vice ordförande
Meddelande VO

c. Ekonomiansvarig
Dagligt arbete, besvarat mycket ekonomifrågor från
kommittéer, deltagit på teambuilding, planerat
ekonomiutbildning för kassörerna i kommittéerna på
sektionen

d. SAMO
PA-möte, gjort om infotavlan, samt dagligt arbete

e. Arbetsmarknadsansvarig
Dagligt arbete, PA-möte, planerat nytt arr, medarbetarsamtal

f. Utbildningsansvarig
Feedback från PAs angående “Tenta 101”, medarbetarsamtal,
dolla dolla bills yall

g. Informationsansvarig
Dagligt arbete, renoverat PR-tavlan i jupiter

Beslutsfrågor
§9. Beslut om H6 startkapital

Eftersom ett av H6 första arrangemang under verksamhetsåret är CM
vilket historiskt sett kostar väldigt mycket att arrangera, och har
dessutom många arrangemang tätt tidigt. Att höja H6 startkapital till
40´000 sek hade underlättat deras arbete tidigt under året.

[JL]

[JL]

[JL]
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Beslut:
● Mötet beslutar att höja H6 startkapital från 35´000 sek till

40´000 sek.

§10. FT strädbidrag
I nuläget är Rustet ansvariga för att köpa in städmaterial och i nuläget är
6´000 sek budgeterat i styrets budget och varje inköp redovisas via
styrets kassör. Istället för detta föreslår Casper till mötet att årsvis ge ett
öronmärkt bidrag på samma belopp till Rustet i början av deras
verksamhetsår och låta Rustet hantera dessa köp på deras interna
ekonomi då det hade tagit bort mycket tröghet i processen.

Beslut:
● Mötet beslutar att ge rustet ett öronmärkt bidrag för

städmaterial a 6´000 sek i början av verksamhetsåret och låta
Rustet sköta ekonomin och bokföringen av dessa inköp själva.

§11. Var ska skylten sättas upp
Moa tar ansvar för att kontakta vaktmästaren och be dem sätta upp
skylten vid kokboken.

Diskussionsfrågor
§12. Kommitte kick-off

Diskussion om hur formatet på kommité kick-offen borde se ut. Tidigare

idé om att genomföra stora delar av den i chalmersbastun kan bli svår

eftersom den är bokad varje helg fram till sommaren.

Förslag: Abonnera J.A pripps spelhall och bjuda på mat till middag

§13. Biljettförsäljning mottagningen
Diskussion kring användandet av Orbi och ifall styret borde jobba för
mer kontinuerlig användning under årets gång, eftersom de nästan alla
studenter använder det under mottagningen. Orbi tar liknande IZettle
mellan 1-2% av biljettförsäljningen. Diskussionen mynnar ut i att
påminna men inte tvinga kommittéerna att använda orbi och att ta upp
det på kassörs-utbildningen

Mötet ajourneras till 20:10

Mötesordförande (Jakob Larsson)

Justeringsperson (Casper von Schenck)

Sekreterare (Emil Berzelius)
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§14. Muggar
Jakob har skickat en offert till Tingstad på 5000 muggar och inväntar
svar.

§15. Nya kommitteer
Diskussion kring och sammanfattande av vad styret vill säga till de nya
kommittéerna under uppstartsmöten.

§16. Äskningspotten
Casper informerar om att det finns 57´000 sek kvar av 70´000 sek totalt.
Diskussion om att styret bör uppmana kommittéer och utskott till att
äska.

§17. Meddelandepunkter
Harm
SnH
JämH

Formalia
§18. Övriga frågor

Moa: Patetkontrakt för hela året
Svar: Ta upp närmare mottagningen

§19. Nästa möte (230228)

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

§21. Mötets avslutande
Jakob förklarar mötet avslutat kl. [22:14]

Mötesordförande (Jakob Larsson)

Justeringsperson (Casper von Schenck)

Sekreterare (Emil Berzelius)


