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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10, 2019
Datum: 2019-03-12
Tid: 12:00
Plats: Styrelserummet
Närvarande:
Emil Grimheden
Mart Waldenstål
Oskar Friedrichsen
Mikaela Andersson
Ida Hagström

Ordförande
Ekonomiansvarig
Informationssekreterare
SAMO & Lokalombud
Utbildningsansvarig

Bilagor:
Kallelse
Reseberättelse: EKAK till Aalto

§1 Mötets öppnande
Emil Grimheden förklarar mötet öppnat 12:04.

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

b) Adjungeringar
Föreligger ej.

c) Föregående mötesprotokoll
Oskar Friedrichsen sammanfattar föregående mötesprotokoll.
Beslut:
Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

d) Nästa möte
Emil Grimheden meddelar att nästa möte kommer hållas kl 12:00 tisdagen den 19:e mars.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål
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§3 Kontanter
Emil Grimheden meddelar att en polisanmälan kommer göras under morgondagen.
Ida Hagström undrar om pengarna som är kvar kan läggas in på en bank genast.
Emil Grimheden svarar att pengarna inte kommer flyttas innan polisen har gett ett ok att
göra så.
Ida Hagström undrar om sektionen ska bli kontantfritt till följd av att lägga in pengarna
på en bank när det görs, då det kostar pengar att ta ut pengar från banker.
Mart Waldenstål svarar att det måste bestämmas att sektionen ska vara helt kontantfri isåfall,
men vet inte om det är ett beslut som kräver val på sektionsmöte eller om styret kan själva
besluta det.
Emil Grimheden tror att styret kan bestämma det.

§4 Studentrösten
Ida Hagström läser upp mail angående Studentrösten och påpekar att beslut måste tas om
datum för att hålla Studentrösten.
Datum och lunch diskuteras.
Det bestäms att Studentrösten ska hållas den 10 april.
Diskussion kring huruvida lunch ska serveras fortsätter.
Beslut om mat bordsläggs till nästa möte.
Det bestäms att alla ska komma på två frågor till nästa möte.

§5 Sektionens dag
Det bestäms att dagen ska marknadsföras för att öka närvaron och entusiasmen för dagen.
Det bestäms att deadline för idéinsamling blir 24:e mars.

§6 Verksamhetsplan
Emil Grimheden berättar att han vill planera arbetet för resterande år genom verksamhetsplanen.
Mart Waldenstål meddelar att han antagligen inte kommer ha tid att jobba med mer än
ekonomin under året.
Emil Grimheden meddelar att styret kommer jobba med fokus mot verksamhetsplanen efter
tentaperiodens slut.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål
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§7 Meddelanden
a) Runda bordet
b) Mailkollen
Emil Grimheden tar upp mail från Tf som välkomnar E-styret till Finland nästa helg.
Emil Grimheden tar upp mail från samverkansforum EDITI om camp Vera. Innehållet
diskuteras.

c) Övriga meddelanden
Ida Hagström tar upp styrets planerade team building på söndagen och eftersöker tidsram
och plats.
Team buildingen bestäms vara 13:00 till 20:00 hos Mart Waldenstål .

§8 Reseberättelse
Emil Grimheden tar upp EKAKs reseberättelse.
Emil Grimheden öppnar för frågor.
Ida Hagström undrar hur upplägget kommer vara, om reseberättelsen ska diskuteras eller
om beslut i frågan om finansiering ska tas.
Emil Grimheden svarar att det först kommer öppnas för frågor, sedan diskussion och sist tas
beslut i frågan om godkännande av reseberättelse och finansiering.
Inga fler frågor. Emil Grimheden öppnar för diskussion.
Emil Grimheden anser att reseberättelsen belyser sektionsnytta till viss del.
Ida Hagström anser att den belyser nytta för EKAK men inte för sektionen och att reseberättelsen inte är tydligt skriven.
Mikaela Andersson håller med Ida Hagström om att den inte är skriven tydligt till belåtenhet
men att den belyser sektionsnytta.
Oskar Friedrichsen anser reseberättelsen belyser vid flera tillfällen sektionsnytta men också
innehåller allt från reseplaneringen som har godkänts sedan tidigare.
Ida Hagström anser att festa inte är sektionsnytta och att reseberättelsen bör avslås.
Mart Waldenstål anser att den belyser kontakten med Aaltos studenter som sedan kommer
till Chalmers vilket kan ses som sektionsnytta.
Ida Hagström anser att det borde finnas en mall för att lämna in och att man kan avslå
för att sedan tillförse en mall.
Oskar Friedrichsen påpekar att ARME och EKAK bad om en mall innan de fyllde i sina
reseberättelser så det känns orimligt att avslå en reseberättelse för det.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål
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Emil Grimheden frågar om alla är redo att gå till val.
Beslut:
Att godkänna reseberättelsen i sin helhet.
Beslut:
Att finansiera EKAKs resa.

§9 Övriga frågor
Föreligger ej.

§10 Mötets avslutande
Emil Grimheden förklarar mötet avslutat 13:21.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Oskar Friedrichsen

Emil Grimheden

Mart Waldenstål
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Kallelse till styrelsemöte nr 10, 2019
Datum: 2019-03-12
Kl: 12:00
Plats: Styrelserummet
Kallade:
Emil Grimheden
Josefine Åberg
Mart Waldenstål
Oskar Friedrichsen
Mikaela Andersson
Ida Hagström

Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Informationssekreterare
SAMO & Lokalombud
Utbildningsansvarig

Bilagor:
EKAK reseberättelse

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

§3 Kontanter
§4 Studentrösten
§5 Sektionens dag
§6 Verksamhetsplan
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§7 Meddelanden
a) Runda bordet
b) Mailkollen
c) Övriga meddelanden

§8 Reseberättelse
a) EKAK Finland

§9 Övriga frågor
§10 Mötets avslutande
Emil Grimheden
Sektionsordförande
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Efter ett generöst antal resetimmar som tagit oss över både stock, sten och vatten var EKAK 19
äntligen på plats i Finland. Vi klev av färjan i Helsingfors där vi genast blev bemötta av tre figurer
från Alto Universitetet som gav oss ett varmt välkomnande. Vi åkte sedan bil genom Helsingfors
och fick många av de mest kända platserna och mycket av arkitekturen utpekad för oss, efter
detta fortsatte vi med bilen ut mot Alto universitetet som låg dryga 30 minuter ifrån hamnen. Väl
framme vid universitetet fick vi snabbt lasta av oss vårat bagage i vad som skulle vara vårat hem
den närmsta veckan. Samma rum som EKAK bott i sen de först besökte Alto Universitetet 1995.
Efter detta blev vi introducerade till diverse föreningar, bland annat SIK som är Alto's
elektroteknologsstyre. Sedan gick vi tillsammans med dessa för att käka en gemensam lunch där
vi pratade mycket om den kommande veckan och vad som var planerat för oss.
Våran första kväll i Finland började i ett av de många föreningsrummen på campus där vi för
första gången sedan vi blev invalda fick hälsa på vad som förmodligen är en av personerna som
gjort mest för Chalmers-Alto utbytet genom åren, Janne Lahdenperä. Efter att i vanlig ordning ha
tagit upp Quarls Snapsvisa och diverse andra mindre viktiga visor, till exempel Sveriges
nationalsång fick vi skåla med en American pale ale som Janne i egen hög person hade bryggt.
Resten av kvällen bestod i stort av en rundtur där vi fick gå mellan de olika föreningsrummen på
campus och träffa och umgås med representanter från de sittande föreningarna på Universitetet.
Detta var en stor ära för EKAK då vi fick det berättat för oss att de flesta studerande på
Universitetet på sin höjd fick vistas i ett av dessa rum.
Snart var det dags för vad som kanske var vår viktigaste uppgift i Finland, något man märkte att
Finländarna var spända inför, Jubileumshäfv. Efter att ha packat upp de nästan 20 kilo utrustning
vi burit med oss till Finland och riggat upp allting drog det igång. En av kvällens solklara
höjdpunkter var när 13 stycken gulklädda människor dundrade in i lokalen till tonerna av Quarls
Snapsvisa. Det var alltså 13 wrak som hade tagit ett flygplan till Helsingfors för att sluta upp med
oss på häfvet. Den genomgående positiva reaktion wrakens intåg resulterade i både hos oss i
sittande EKAK men också hos Finländarna tyckte vi var väldigt talande.
Uppslutningen på
häfvet var fantastisk, när det var som mest livat var det över 150 personer i lokalen som antingen
deltog eller njöt av utsikten vilket var väldigt kul då vi tyvärr är vana vid lite sämre uppslutning på
hemmaplan. Något vi tar med oss hem är en förnyad insikt om vilket underbart trevligt
arrangemang häfv kan vara ifall uppslutningen och intresset är så extremt stort. Men efter
många snabba flaskor, sejdlar, utmaningar och landskamper senare var vi färdiga med häfvet och
kunde packa ihop vår utrustning igen.
Nästa riktigt stora händelse var den årliga balen. Efter att herrarna och damerna klämt in sig i
frackar respektive klänningar infann sig EKAK i en av byggnaderna på campus där det serverades
ett urval ytterst delikata kanapéer och champagne. Detta var ett ypperligt tillfälle att mingla med
de personer man inte hunnit träffa på de arrangemang vi dittills hade varit på. En bit in i minglet
var det dags för EKAK att lämna över sin traditionsenliga gåva till SIK. Efter att ha presenterats tog
vår käre ordförande tillika Anka upp ordet och gav en kort bakgrundshistoria till gåvan.
Strax efter detta fick balens gäster kliva på en buss som skulle ta oss till platsen där själva

sittningen skulle ta plats. EKAK fick ta plats vid ett bord tillsammans med några av våra värdar
och även ett par elektroteknologer ifrån Lund som var där med samma uppdrag som vi, att
representera sin sektion. Någonstans mellan förrätten och varmrätten kallades EKAK upp till
scenen där vi blev ombedda att ta upp Quarls Snapsvisa, våra stämmor behövde inte ljuda i
ensamhet särskilt länge innan de fick sällskap av resten av gästerna som glatt sjöng med. Efter
själva sittningen åkte vi tillbaka till campus med bussen där kvällen fortsatte med bastu och
badtunnebadande.
När sista dagen var kommen och det var dags för EKAK's avfärd var det en sista samling utanför
huset vi bodde där vi fick chans att säga tacka och säga hejdå till de personer som betytt och
gjort mest för vår vistelse på Universitetet. Vi åkte sedan mot hamnen igen, massor med
upplevelser och minnen rikare.

