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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2, 2018

Datum: 2018-01-23
Kl: 17:00
Plats: Styrelserummet

Närvarande:

Emma Dahlin Ordförande
Svante Trelsmo Vice ordförande
Sebastian Svanland Ekonomiansvarig
Max Börjesson Informationssekreterare
Andreas Andersson SAMO & Lokalombud
William Christensen Ahl Utbildningsansvarig

Bilagor:

Kallelse
Preliminär verksamhetsplan

§1 Mötets öppnande

Emma Dahlin öppnar mötet 12:01, alla närvarande.

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

Beslut:
Att godkänna dagordningen.

b) Adjungeringar

c) Föreg̊aende mötesprotokoll

Beslut:
Att lägga föreg̊aende mötesprotokoll till handlingarna.

d) Nästa möte

Beslut:
Att nästa möte äger rum 30/1.

e)

Sekreterare

Max Börjesson

Ordförande

Emma Dahlin

Justerare

Svante Trelsmo
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§3 Sektionsohmsits

Andreas tycker det gick fint. Emma Dahlin meddelar att vi inte fick n̊agon depp, jubel
utbryter.

§4 Fyllnadsval

a) EØK

i) Modulchef - Jacob Lidman

Beslut:
Att välja Jacob Lidman till modulchef i EØK för verksamhets̊aret 2018.
Att beslutet var enhälligt.

b)

§5 Inbokning av möten

a) Teknologlunch

Beslut:
Att teknologlunchen äger rum den 26/1.

b) ARME

Beslut:
Att boka in ett möte med ARME den 31/1

c) SNE

Beslut:
Att ett möte inte är nödvändigt.

d)

§6 Verksamhetsplan

a) Datum att diskutera/fastställa

Beslut:
Att styret har en diskussionskväll för att arbeta p̊a verksamhetsplanen den 29/1.

b)

§7 IFFE

a) Buss (boka, tider?)

Bussen g̊ar fr̊an Chalmers kl. 8:30 och är preliminärt bokad för hemresa till kl. 19:30.

Sekreterare

Max Börjesson

Ordförande

Emma Dahlin

Justerare

Svante Trelsmo
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b) Mat (Frukost, lunch, mellanm̊al/fika)

Fördelning av vem som hittar p̊a m̊altider.

c) Talare-ansvarsomr̊aden

Talare samt deras ansvarsomr̊aden presenteras och diskuteras.

d)

§8 Meddelanden

a) Runda bordet

Andreas Andersson: Har varit p̊a SU där det diskuterats patetkultur och metoder för
förändring av den.

Max Börjesson: Inget att meddela.

Svante Trelsmo: Har varit p̊a NU där det pratats om balans p̊a arrangemang. Vissa
sektioner har ledarskapsutbildning för ordförande i föreningar, det kanske är n̊agot att
införa p̊a elektro?

William Christensen Ahl: Har varit p̊a UU där det har diskuterats kursutvärderingar
samt sexuella trakasserier i utbildningen.

Sebastian Svanland: Ska dela ut kassörspärmen p̊a kassörskvällen. Ska eventuellt
ändra i n̊agra kapitel.

Emma Dahlin: Har varit p̊a KU där de pratat om GDPR vilket är en ny personupp-
giftslag som kommer i maj.

De har ocks̊a diskuterat ekonomi och att det är viktigt att kommittéerna p̊a sektionerna
m̊aste vara p̊a samma sida gällande hantering av ekonomin.

De har ocks̊a pratat om att de olika sektionsstyrelserna inte ska boka upp sig för mycket
d̊a man inte vet vad som kan komma under året.

b) Mailkollen

Max Börjesson: Vi har f̊att en übersnygg poster fr̊an Teknologföreningen mailad till
oss. Den skall sättas upp bredvid de andra.

c) Övriga meddelanden

William Christensen Ahl: Nya personer ska väljas till elkraftsr̊adet, ska ha möte med
Alice om detta.

Emma Dahlin: Tv̊a (2) stycken programr̊adsrepresentanter ska väljas.

Sekreterare

Max Börjesson

Ordförande

Emma Dahlin

Justerare

Svante Trelsmo
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d)

§9 Övriga fr̊agor

§10 Mötets avslutande

Mötet avslutas 13:10.

Sekreterare

Max Börjesson

Ordförande

Emma Dahlin

Justerare

Svante Trelsmo
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Kallelse till styrelsemöte nr 2, 2018

Datum: 2018-01-23
Kl: 12:00
Plats: Styrelserummet

Kallade:

Emma Dahlin Ordförande
Svante Trelsmo Vice ordförande
Sebastian Svanland Ekonomiansvarig
Max Börjesson Informationssekreterare
Andreas Andersson SAMO & Lokalombud
William Christensen Ahl Utbildningsansvarig

Bilagor:

Preliminär verksamhetsplan 2018

Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

b) Adjungeringar

c) Föreg̊aende mötesprotokoll

d) Nästa möte

§3 Sektionsohmsits

a) Utvärdering, hur gick det?

§4 Fyllnadsval

a) EØK

i) Modulchef - Jacob Lidman
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§5 Inbokning av möten

a) ARME

b) SNE

§6 Verksamhetsplan

a) Datum att diskutera/fastställa

§7 IFFE

a) Buss (boka, tider?)

b) Mat (Frukost, lunch, mellanm̊al/fika)

c) Talare-ansvarsomr̊aden

§8 Meddelanden

a) Runda bordet

b) Mailkollen

c) Övriga meddelanden

§9 Övriga fr̊agor

§10 Mötets avslutande
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Verksamhetsplan för E-styret 2018 
 
Kommunikation 

Kommunikationen på sektionen är ibland bristfällig och som styrelse får man 
ofta feedback och förslag från enbart ett fåtal personer.  
 
Ett bredare underlag och en godare stämning där alla vågar och har möjlighet 
att lägga fram förslag på förändringar rörande sektionen önskas. Sektionen 
skall vara till för alla studenter, allt från nollan till mastersstudenter, 
föreningsaktiva som icke föreningsaktiva.  
 
Ett första steg mot detta mål är att som styrelse kommunicera ut till sektionen 
vad det är vi jobbar med och hur man kommer i kontakt med oss. Nästa steg 
är att öka kommunikationsmöjligheterna åt andra hållet så att teknologer lätt 
kan kontakta styret med åsikter och tankar. 
 
Styret → Sektionen 
Kontinuerligt arbete: 

• Fortsätta utveckla hemsidan, både innehållsmässigt t.ex. info om 
föreningar och även utseendemässigt tillsammans med webbmästeriet. 

• Medlemsundersökningar, studentrösten. 
• Föreningsutvärdering. 
• Fortsatt högt användande av sektionskalendern. 
• Informera hela sektionen om styrets och sektionens verksamhet och vad 

sektionen har att erbjuda dem. 
• Fortsätta utveckla Aspmodulen. 
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Utvecklande arbete: 
 
 
Sektionen → Utåt 
Kontinuerligt arbete: 

• Förtsätta arbeta med Hans (PA) för att ha en god relation med hela 
programledningen.  

• Hålla god relation med kårledningen och speciellt vår sektionskontakt och SO.  
• Involvera utbytesstudenterna genom att utannonsera äskningspotten som 

finns för dem 
• Delta i informationstillfälle för utbytesstudenter. 
• Engelsk kommunikation i vår PR. 

 

Studentmiljö 
Att som teknolog ha tillgång till lokaler att vistas i på skolan är väldigt 
uppskattat och önskvärt. Vare sig man vill studera eller äta lunch med sina 
studiekamrater ska det finnas utrymmen som är väl ämnade för ändamålet. 
Detta är ett ständigt pågående projekt som drivs från många håll och som 
engagerar många teknologer men rör alla. Styret vill i år sätta upp några 
konkreta mål med arbetet för att komma närmare målet med att alla ska ha 
någonstans att vistas på skolan. 
 
Kontinuerligt arbete: 

• Se över städning av Ankeborg.     
• Hålla fräscht i våra lokaler 

Utvecklande arbete: 
• Pressa akedemisk hus om stå bord 
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Kursförändringar 
Kurser utvecklas och förändras ständigt, och E-Styret har som mål att vår 
utbildning alltid ska förändras till det bättre. Detta arbete faller till stor del under 
Studienämndens arbete, men då detta är stora projekt är det viktigt att E-
Styret deltar aktivt i utvecklingsarbetet, främst genom Utbildningsansvarig.  
 
Kontinuerligt arbete: 

• Styret (UA) stöttar SNE i sitt arbete och hjälper dem i rätt riktning.  
• Representera studenternas åsikter om kurserna 
• Hjälp SNE att utveckla Mastersbevakningen 
• Stöd SNE i Latex- och Javahjälp. 
• Se till at studenterna får en jämnlikt behandling i kurser  

 
Utvecklande arbete: 

• Se på möjligheten att skapa studentanteckningar och uteblivet studiematerial 
som sedan kan tryckas och säljas alternativt publiceras på nätet. 

• Pusha på att fler lärare ska ha videoföreläsningar om möligt  
 

Lokaler 
Elektroteknologsektionens lokaler är en mycket viktig del av sektionen som 
helhet. I många fall ger lokalerna ett bestående intryck på långväga gäster, 
företagsrepresentanter och inte minst teknologerna som till stor del formas av 
lokalerna. Om lokalerna är i gott skick och sköts om väl kommer sektionen 
gynnas av detta då människor på besök lättare får ett gott minne med sig från 
besöket på sektionen. Teknologerna på sektionen som vistas i lokalerna 
dagligen gynnas också av att de är fräscha samt upprustade. Det kan även 
vara bra att jobba för en bättre kontrollerad korridor, som endast 
elektroteknologer har åtkomst till.  
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Kontinuerligt arbete 

• I samverkan med KS utveckla Kajsabaren. 
• Se över försäkringar och inventering. 
• Kolla över disp avtal med kåren och högskolan  
• Föra dialog med fastighetsägarna om användningen av Webgrottan. 

 
Utvecklande arbete: 

• Undersök möjligheten för en belyst sektionsskylt. 
• Undersöka ombyggnad av bardisken i Kajsa i samverkan med KS. 
• Kolla på en potentiel sektionsbil  

 

 Sektionens dag 
Vidareutveckla sektionens dag. Konceptet togs fram 2015 och går ut på att 
alla på sektionen gemensamt arbetar för att hålla sektionens lokaler i 
kontinuerligt bra skick. 

• Gör en teknologsektionsäskning hos kåren för sektionens dag. 
 
 
 
 
 

Kontinuitetsarbete 
En kontinuitet är oerhört viktig för att man inte skall uppfinna hjulet på nytt 
under varje verksamhetsår. Detta är av extra stor vikt när det kommer till det 
ekonomiska arbetet på sektionen då Agneta nu har gått i pension. Det är 
viktigt att sektionens ekonomiskt ansvariga personer skapar ett tydligt 
kontinuitetsmaterial för det ekonomiska arbetet. Kontinuiteter för andra  
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uppgifter och poster är mer än välkommet det också, både inom Styret och på 
sektionen som helhet.  
 
 

• Fortsätt på det dokument som Styret 2014 startade med hur strukturen för 
ekonomin skall se ut. 

• Hjälpa KS med Städdokument för Kajsabaren. 
• Hjälpa KS med en rutin för alkoholhantering i Kajsabaren. 
• Skapa en vision för Et-sektionen på lång sikt. (Elektro 2032) 

 
 
 
 
 

Ekonomi  
Sektionen har genomgått stora förändringar och stora delar av detta arbete 
ligger kvar. Arbetet är påbörjat och har mynnat ut i nytt bokföringsprogram 
samt nytt löneprogram. Däremot finns många gamla kostnadsposter kvar inom 
sektionen som kostar pengar, ett exempel är försäkringen för DC. Sektionens 
kontoplan är inte optimal. Den innehåller en hel del irrelevanta konton. Som ett 
led i att förenkla ekonomiarbetet på sektionen behöver ekonomin verkligen 
struktureras upp i ett dokument. Finns just nu på sharelatex.com. Det har 
också uppkommit frågor gällande huruvida vi är en ideell förening eller inte. 
Detta bör undersökas vidare, och det finns en arbetsgrupp på kårnivå för 
detta. 
  
Utvecklande arbete: 

• Kolla över vårt skattesituation och hålla kontakt med kårens arbete inom 
skattefrågor 
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Kontinuerligt arbete: 
• Se över konton. 
• Se över sparalternativ. 
• Förenkla Ekonomiansvariges arbete. 
• Jobba 222astning och säkerhet (risk) för sektionens likvida medel – 

STÅENDE. 

 
 
 
Reglemente och Stadgar 

Våra styrdokument behöver kontinuerligt hållas uppdaterade. 
 
Kontinuerligt arbete: 

• Jobba för att stadga och reglemente ska vara aktuellt. 
 
 

Jämlikhet #SAMO 
Under 2014, 2015 och 2016 har det kommit fram att det finns studenter som 
har känt sig kränkta eller illa behandlade på sektionen. Det har även kommit 
många nya problem runt sexuella trakaserier och liknande under 2017 som 
måste va en hög prioritet för sektionen samnt högskolan. Potentiella lösningar 
behöver komma från alla nivåer men styret kan börja jobbit på sektions nivå. 
En Jämlikhetspolicy har lagts till 2016. 
 
Kontinuerligt arbete: 

• Utveckla möjligheterna att få kontakt med SAMO och förtydliga vad SAMO kan 
göra för gemene teknolog. 

• Komma fram till nya system och sätt att får våra teknologer att kunna känna 
seg bekväm hos elektro i alt vårt verksamhet. 
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• Komma fram til nya system och sätt att 
kunna informera både styret men också andra 

relevanta partners om specifika problem som uppstår. 
 
Utvecklande arbete: 

• Styret ska stötta PA i hans initiativ med en trivlsel grupp.   
• Styret och främst SAMO ska försätta se till att potentiella problem tas fram och 

hanteras runt omkring jämstäldighet och jämlikhet på sektionen  
• Undersöka att få in någon typ av sexual harrasement utbildning för våra aktiva 

 
 
 
 
 
Aspning/föreningar 

	

	

• Hjälp föreningar med aspning/ få in sökande med tex aspmodul.	
• Försök att framför alt som en förening är och värför det är värt för alla våra 

teknologer 

 
 
Korta punkter 

 
 
 
Övrigt 
• Sektionshoodie 
• Utbilda matansvariga i livsmedelshantering. 
• Fortsätta utveckla Kallefestivalen. 
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Emma Dahlin
Sektionsordförande 2018


