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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2, 2019

Datum: 2019-01-24
Tid: 12:00
Plats: Styrelserummet

Närvarande:

Emil Grimheden Ordförande
Josefine Åberg Vice ordförande
Mart Waldenst̊al Ekonomiansvarig
Oskar Friedrichsen Informationssekreterare
Mikaela Andersson SAMO & Lokalombud
Ida Hagström Utbildningsansvarig

Bilagor:

Kallelse

§1 Mötets öppnande

Emil Grimheden förklarar mötet öppnat 12:15.

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

Beslut:

Att godkänna dagordningen i dess helhet.

b) Adjungeringar

c) Föreg̊aende mötesprotokoll

Beslut:

Att lägga föreg̊aende mötesprotokoll till handlingarna.

d) Nästa möte

Emil Grimheden annonserar att nästa möte kommer h̊allas 31/1

§3 Val av Mastersansvarig

Nominerad:

- Jakob Gustavsson

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Emil Grimheden

Justerare

Mart Waldenst̊al
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Beslut:

Att välja Jakob Gustavsson till mastersansvarig för verksamhets̊aret 2019.

§4 Fyllnadsval

a) Elektra

i) Eric Gotenfelt

Beslut:

Att välja Eric Gotenfelt till fyllnadsval till Elektra.

§5 Verksamhetsplan

Mikaela Andersson anser att det kontinuerliga arbetet ser bra ut. Det finns utvecklande ar-
bete för vissa lokalers golv. Mikaela Andersson saknar inget i verksamhetsplanen.

Ida Hagström anser att sektionens dag kan utvecklas, speciellt utvecklandet av sektionens
lokaler. Inte alla föreningsaktiva närvarar och kanske inte alla icke föreningsaktiva vet om
dagen och dess möjligheter.
Mikaela Andersson meddelar det st̊ar i verksamhetsplanen att vi ska utveckla sektionens dag.
Emil Grimheden anser det kan vara värt att flytta sektionens dag i verksamhetsplanen fr̊an
kontinuerligt arbete till utvecklande arbete.

Ida Hagström efterfr̊agar en sektionsdrive där man enkelt kan dela och hitta info som berör
flera föreningar. Exempelvis policies och tillvägag̊angssätt.
Emil Grimheden p̊apekar att det finns en elektroteknologsektionsdrive som är tom.
Oskar Friedrichsen informerar att dess syfte när den skapades var att stödja hemsidan.
Detta kan bli ett utvecklande arbete, förslagsvis använda den eller skapa en ny drive.

Mart Waldenst̊al meddelar att det under kontinuerligt arbete st̊ar att man ska se över skatter
och ska undersöka om detta bör vara kvar.

Josefine Åberg anser att möjlighet till föreningsrum för Kajsabarens Styrelse bör finnas i
utvecklande arbete.

Oskar Friedrichsen anser att verksamhetsplanen ser bra ut i sin helhet. Möjligen lägga ut-
veckling av sektionens hemsida till utvecklande arbete.

Emil Grimheden vill lägga till under utvecklande arbete att efterfölja stadgarna och d̊a ha
all kommunikation fr̊an styret, exempelvis stadga och reglemente, även tillgänglig p̊a engelska.

Emil Grimheden fr̊agar om DC bör vara med i utvecklande arbete. Mikaela Andersson ska
undersöka om detta ska tas bort.

§6 IFFE

Bordsläggs till nästa möte.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Emil Grimheden

Justerare

Mart Waldenst̊al
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§7 Veckans uppgifter

a) Drive samt maillistor

Oskar Friedrichsen informerar att det är under arbete. Alla som ska ha access under 2019
har och de som haft under 2018 kommer att ha till februari.
Ida Hagström: informera minst tv̊a veckor innan access försvinner.
Emil Grimheden: det har redan informerats.

b) Ordförandemöte

Josefine Åberg meddelar att det är under kontroll.

§8 Meddelanden

a) Runda bordet

Mikaela Andersson meddelar att ett utrymningstest har gjorts och det var ett mänskligt
fel som ledde till felet.
Mikaela Andersson efterfr̊agar förslag av nytt användningsomr̊ade till rum i EDIT.
Josefine Åberg har beställt nya nycklar till alla rum.
Mikaela Andersson har gjort en lista p̊a beställningsvaror för städskrubben.

b) Mailkollen

Ida Hagström ska ta hand om mail ang̊aende mastersansvarig. Kommer lämna återbud
senast 4/2.
Oskar Friedrichsen har tagit hand om MEDIT-mailet.
Institutionsr̊adsmail ska Emil Grimhedenta hand om.

c) Övriga meddelanden

§9 Äskningar

Bordsläggs till nästa möte.

§10 Övriga fr̊agor

Mart Waldenst̊al ska ta reda p̊a hur äskningar som godkänts under verksamhets̊ar 2018 och
ber om pengar nu ska behandlas.

§11 Mötets avslutande

Emil Grimheden förklarar mötet avslutat 13:04.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Emil Grimheden

Justerare

Mart Waldenst̊al



Elektroteknologsektionen

Sidan 1 av 2
Kallelse
Styrelsemöte nr 2
2019-01-24

Kallelse till styrelsemöte nr 2, 2019

Datum: 2019-01-24
Kl: 12:00
Plats: Styrelserummet

Kallade:

Emil Grimheden Ordförande
Josefine Åberg Vice ordförande
Mart Waldenst̊al Ekonomiansvarig
Oskar Friedrichsen Informationssekreterare
Mikaela Andersson SAMO & Lokalombud
Ida Hagström Utbildningsansvarig

Bilagor:

Äskning Hylla i städförr̊adet

Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

b) Adjungeringar

c) Föreg̊aende mötesprotokoll

d) Nästa möte

§3 Val av Mastersansvarig

§4 Fyllnadsval

a) Elektra

i) Eric Gotenfelt

§5 Verksamhetsplan

§6 IFFE

§7 Veckans uppgifter

a) Drive samt maillistor

b) Ordförandemöte
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§8 Meddelanden

a) Runda bordet

b) Mailkollen

c) Övriga meddelanden

§9 Äskningar

a) Hylla i städförr̊adet

§10 Övriga fr̊agor

§11 Mötets avslutande

Emil Grimheden
Sektionsordförande










