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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2018
Datum: 2018-02-13
Tid: 12:00
Plats: Styrelserummet
Närvarande:
Emma Dahlin
Svante Trelsmo
Sebastian Svanland
Max Börjesson
Andreas Andersson
William Christensen Ahl

Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Informationssekreterare
SAMO & Lokalombud
Utbildningsansvarig

Bilagor:
Kallelse
Äskning för utökat lagringsutrymme
Svar på äskning för utökat lagringsutrymme
Äskning: EM i Volleyboll
Svar på äskning: EM i Volleyboll

§1 Mötets öppnande
Emma Dahlin förklarar mötet öppnat kl. 12:00. Andreas Andersson är frånvarande men har
meddelat att han kommer sent.

§2 Preliminärer
a) Uppläsande och godkännande av dagordning
Att godkänna dagordningen.

b) Adjungeringar
c) Föregående mötesprotokoll
Beslut:
Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
Andreas Andersson glider in kl. 12:01.

d) Nästa möte
Beslut:
Att nästa möte äger rum 20/2.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Max Börjesson

Emma Dahlin

Svante Trelsmo
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§3 IFFE
a) Sammanfattning för icke-närvarande
Vi skriver ihop det på lunchen imorgon.

b) Dokument: Regler angående Anketorg
Ett förslag presenteras på ordförandemötet

§4 Fyllnadsval
a) ARME
i) Ledamot - Noel Danielsson
Beslut:
Att välja Noel Danielsson till ledamot i ARME.
Att beslutet var enhälligt.

§5 Sektionsmöte
a) Återkoppling av arbetsuppgifter
Alla har gjort sina uppgifter. Dagordning ska sättas upp senast på torsdag.

b) PR för lindholmsfestivalen
Vi bjuder in dem på lunch till Kajsabaren istället samt erbjuder dem att annonsera på
infoskärmen.

§6 Genomgång av veckans arbetsuppgifter
a) Verksamhetsplan
Vi bör vara färdiga med den imorgon. Några saker ska läggas till.

b) Fotografering
Sebastian Svanland frågar Nathalie om några datum som vi kan välja mellan.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Max Börjesson

Emma Dahlin

Svante Trelsmo
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§7 Meddelanden
a) Runda bordet
Andreas Andersson har varit på SU. Studentbarometern fick bara en svarsfrekvens på
18%. Diskussionsunderlag inför studentrösten kommer att komma.
Svante Trelsmo har varit på NU de har diskuterat mottagningen bland annat phadderkontrakt och centrala arrangemang. I-sektionen har haft utbildning för föreningsaktiva med
Erik Eliasson vilket verkar vara bra. De har även diskuterat policies.
William Christensen Ahl ska ha möte med SNE imorgon. På UU har det pratats om att
studentportalen kommer bytas ut då den är kraftigt utdaterad. Pingpong ska bytas om två
(2) år. Oklart om studentportalen blir samma eller bättre. LADOK ska dock ändras vilket
gör att vissa funktioner flyttas från studentportalen till LADOK, bland annat ansökan
om examen och studieintyg (och alla andra intyg relaterade till LADOK också tydligen),
vilket kommer leda till minskad funktionalitet i studentportalen.
Man kan muta studenter till att svara på kursenkäter med chokladbollar för att få upp
svarsfrekvensen vilket testats med framgång på andra sektioner.
Viktigt med ”rätt” frågor på studentrösten dvs. att de frågor som ställs ska vara av
sådan art att man faktiskt kan få ut något av dem. Bra exempel är frågor som man inte
vet svaret på och frågor som ger svar man kan arbeta utifrån.
Max Börjesson har ingenting att meddela.
Sebastian Svanland säger att Nathalie redan svarat och vi bestämmer oss för att ta foto
på måndag lunch.
Emma Dahlin har varit på KU. Erik Eliasson har pratat om dispotionsavtal Elektro är nu
först i kön för att få dispositionsavtal. Det får inte vara för många privata arrangemang
i sektionslokaler då det kan innebära problem med dispositionsavtalet. Högskolan kan
spärra passerkort på begäran om någon misskött sig. 5-åriga dispositionsavtal är på gång,
istället för 1-åriga, vilket kommer underlätta för alla inblandade.
Vi är skyldiga att skicka en styrelserepresentant till FuM helst sektionsordförande då
denne har yttranderätt. Har också pratat om studentrösten och att faktiskt ställa relevanta frågor. Att använda Menti på studentrösten kan vara en bra idé.

b) Mailkollen
Möte om GDPR den 21/2 med kåren centralt och de andra sektionerna. Max Börjesson
och Svante Trelsmo bör delta.

c) Övriga meddelanden

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Max Börjesson

Emma Dahlin

Svante Trelsmo
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§8 Äskningar
a) Äskning för utökat lagringsutrymme
EØK har gjort slut på deras 15 GB lagringsutrymme på sin Google drive och behöver
därför ett (1) årsprenumeration för att de ska ha lagringutrymme till årets blivande modul
samt för att kunna spara förra årets modul.
Beslut:
Att avslå äskningen med motivering att de bör kolla på box.com som erbjuder 30 GB till
Chalmersstudenter.
Andreas Andersson reserverar sig mot beslutet.

b) EM i Volleyboll
E-sport ska arrangera Elektromästerskap i volleyboll men har inte tillräckligt stor budget
för resten av deras tilltänkta arrangemang och behöver därför extra tillskott av pengar.
Beslut:
Att godkänna äskningen med en maximal summa av 3600 kronor.

§9 Övriga frågor
§10 Mötets avslutande
Emma Dahlin förklarar mötet avslutat kl. 13:05.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Max Börjesson

Emma Dahlin

Svante Trelsmo
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Kallelse till styrelsemöte nr 5, 2018
Datum: 2018-02-13
Kl: 12:00
Plats: Styrelserummet
Kallade:
Emma Dahlin
Svante Trelsmo
Sebastian Svanland
Max Börjesson
Andreas Andersson
William Christensen Ahl

Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Informationssekreterare
SAMO & Lokalombud
Utbildningsansvarig

Bilagor:
Äskning för utökat lagringsutrymme
Äskning för EM i volleyboll

Förslag till dagordning:
§1 Mötets öppnande
§2 Preliminärer
a) Uppläsande och godkännande av dagordning
b) Adjungeringar
c) Föregående mötesprotokoll
d) Nästa möte

§3 IFFE
a) Sammanfattning för icke-närvarande
b) Dokument: Regler angående Anketorg

§4 Fyllnadsval
a) ARME
i) Ledamot - Noel Danielsson
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§5 Sektionsmöte
a) Återkoppling av arbetsuppgifter
b) PR för lindholmsfestivalen

§6 Genomgång av veckans arbetsuppgifter
a) Verksamhetsplan
b) Fotografering

§7 Meddelanden
a) Runda bordet
b) Mailkollen
c) Övriga meddelanden

§8 Äskningar
a) Äskning för utökat lagringsutrymme
b) EM i Volleyboll

§9 Övriga frågor
§10 Mötets avslutande
Emma Dahlin
Sektionsordförande
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