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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3, 2019

Datum: 2019-01-31
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
Andreas Andersson CDL

Bilagor:

Kallelse
Kalkyl för inköp av plotter
Äskning: Hylla i städförr̊adet
Svar p̊a äskning: Hylla i städförr̊adet
Äskning: Föreningskläder TGM
Svar p̊a äskning: Föreningskläder TGM
Äskning: T̊arta och Kaffe för att fira Quarl
Svar p̊a äskning: T̊arta och Kaffe för att fira Quarl

§1 Mötets öppnande

Emil Grimheden förklarar mötet öppnat 12:00.

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

Beslut:

Att godkänna dagordningen i sin helhet.

b) Adjungeringar

i) Andreas Andersson, CDL

Beslut:

Att Rösta in Andreas Andersson med närvaro- och yttranderätt.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Emil Grimheden

Justerare

Mart Waldenst̊al
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c) Föreg̊aende mötesprotokoll

Beslut:

Att lägga föreg̊aende mötesprotokoll till handlingarna.

d) Nästa möte

Emil Grimheden meddelar att näste möte kommer h̊allas fr̊an kl 12:00 tisdagen den 5:e
februari.

§3 Plotter till TT

Andreas Andersson informerar om CDLs önskan att köpa in en plotter till TT.
Inköpet förväntas kosta 208 tusen svenska kronor initialt.

Beslut:

Att l̊ata CDL ta ut upp till 208 tusen svenska kronor ur Teknologtrycks reservfond i syfte
att införskaffa plotter enligt presenterad kalkyl.

Beslut:

Att föra till protokollet att beslutet var enhälligt.

§4 IFFE

Ida Hagström vill l̊ata Kajsebarens Styrelse 2018 presentera KS regler.

Mikaela Andersson vill ta upp lokaler och sin roll som SAMO. L̊ata förslagsvis SAMO i E-
Styret 2018 eller k̊arens SO prata om jämlikhetsarbete och härskartekniker.

Mart Waldenst̊al vill se en före detta eko prata om sektionens ekonomi, vad föreningar kan
och inte kan göra (främst med äskningar) och se till s̊a att alla i föreningar först̊ar kassörens
uppgift. Mart Waldenst̊al vill ocks̊a ta upp hur Sunfleet fungerar.

Oskar Friedrichsen vill informera om dataskyddsförordningen GDPR och hur föreningar ar-
betar enligt den, hur effektiv reklam hjälper föreningen och regler kring reklam av alkohol.
Oskar Friedrichsen ser helst Informationssekreterare i E-Styret 2018 göra detta.

Josefine Åberg vill ta upp och föra diskussion kring festkultur, hur festkultur historiskt har
sett ut p̊a sektionen och l̊ata programansvarig Hans Hjelmgrens berätta om sitt arbete.

Emil Grimheden vill prata om föreningskontrakt, gruppdynamik och teambuilding. Ser gärna
Erik Eliasson prata om säkerhet, ha case med workshop och sen diskussion.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Emil Grimheden

Justerare

Mart Waldenst̊al
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§5 Veckans uppgifter

a) Sektionsohmsits

Oskar Friedrichsen ordnar toast och inköpslista.

§6 Meddelanden

a) Runda bordet

Mikaela Andersson meddelar att Sanctus Omega Broderskab har svarat att sex represen-
tanter f̊ar komma till NTNU. Mart Waldenst̊al har varit p̊a eko-forum.
Ida Hagström och Mikaela Andersson har SU och UU p̊a m̊andag.
Emil Grimheden har varit p̊a KU.

b) Mailkollen

Ida Hagström tar upp mail fr̊an vetenskaparsmässan. Det bestäms att Ida Hagström
skickar det till programledningen.
Ida Hagström poänterar att E-Styret inte f̊att en förfr̊agan att skicka in elektrabidrag men
det bör göras. Beslut om vem som ska ta ansvar för det bordläggs till nästa möte.

c) Övriga meddelanden

§7 Äskningar

a) Hylla i städförr̊adet

Beslut:

Att avsl̊a äskningen i sin helhet.

b) Föreningskläder TGM

Beslut:

Att godkänna äskningen delvis med att ge pengar för en (1) str̊ahatt, tv̊a par handskar
och frakt för samtliga varor.

c) T̊arta och Kaffe för att fira Quarl

Beslut:

Att avsl̊a äskningen i sin helhet.

§8 Övriga fr̊agor

§9 Mötets avslutande

Emil Grimheden förklarar mötet avslutat 13:23.

Sekreterare

Oskar Friedrichsen

Ordförande

Emil Grimheden

Justerare

Mart Waldenst̊al
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Kallelse till styrelsemöte nr 3, 2019

Datum: 2019-01-31
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:

Kalkyl för inköp av plotter
Äskning Hylla i städförr̊adet
Äskning Föreningskläder TGM
Äskning T̊arta och Kaffe för att fira Quarl

Förslag till dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Preliminärer

a) Uppläsande och godkännande av dagordning

b) Adjungeringar

i) Andreas Andersson, CDL

c) Föreg̊aende mötesprotokoll

d) Nästa möte

§3 Plotter till TT

§4 IFFE

§5 Veckans uppgifter

a) Sektionsohmsits
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§6 Meddelanden

a) Runda bordet

b) Mailkollen

c) Övriga meddelanden

§7 Äskningar

a) Hylla i städförr̊adet

b) Föreningskläder TGM

c) T̊arta och Kaffe för att fira Quarl

§8 Övriga fr̊agor

§9 Mötets avslutande

Emil Grimheden
Sektionsordförande



VSI540 ny 190000 kr T-shirt färgtryck som inte är helt vitt eller svart
VSI640 beg 125000 kr färg -3,75
VSI540 beg 100000 kr papper -12,75
servicekostnad per år 18000 kr arbete -15 för en t-shirt beräknas det gå åt 10 min om materialet är vektoriserat(typ loggor)
tid till avbetald 3 år kostnader totalt -31,5

färgtryckmaxkostnad 15 kr/kvm pris för 1 t-shirt 189 tryck på andras textiler
tröjtryck "papper" 51 kr/kvm pris alla t-shirt 1969 plus startavgift
arbetskostnad 90 kr/h vinst 1654
Antal t-shirts att trycka 10 st
storlek på tryck 0,25 kvm
startavgift 79 kr
profit 6 gånger kostnaden

VSI540 ny (tryck tills betald) 1148,73035 t-shirts
VSI640 beg(tryck tills betald) 755,743652 t-shirts
VSI540 beg(tryck tills betald) 604,594921 t-shirts

Med servicekostnad. Hur många tshirtar måste säljas totalt?
VSI540 ny (tryck tills betald) 1475,21161 t-shirts 40,9781 tryck månad
VSI640 beg(tryck tills betald) 1082,22491 t-shirts
VSI540 beg(tryck tills betald) 931,076179 t-shirts



A2 0,24948 kvm A2 200g 130g glossy A1 200g 130g glossy A0 200g 130g glossy
A1 0,499554 kvm färg -4,9896 -4,9896 -4,9896 -9,9792 -9,9792 -9,9792 -19,9584 -19,9584 -19,9584
A0 0,999949 kvm papper -4,585442 -3,758559 -18,79416 -9,1708848 -7,517119 -37,58832 -18,34177 -15,03424 -75,17664
färgtryckkostnad 20 kr/kvm arbete -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Papper 51 kr/kvm kostnader totalt -14,57504 -13,74816 -28,78376 -24,1500848 -22,49632 -52,56752 -43,30017 -39,99264 -100,135
arbetskostnad 90 kr/h
vanligt papper 200g 18,38 kr/kvm startavgift 29 29 29 29 29 29 29 29 29
fotopapper gloss 75,33333 kr/kvm pris till kund 87,30017 83,99264 144,135 125,6003392 118,9853 239,27008 202,2007 188,9705 429,5402 per affisch
vanligt papper 130g 15,06557 kr/kvm
profit 4 ggr kostnad Vinst 72,72513 70,24448 115,3513 101,4502544 96,48896 186,70256 158,9005 148,9779 329,4051
VSI540 ny 190000 kr

antal sålda tills jämt ut 2612,577 2704,839 1647,143 1872,839069 1969,137 1017,661461 1195,717 1275,357 576,7973
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SVAR PÅ ÄSKNING 
2019-01-31 
E-STYRET 

 
 

Svar på äskning: Hylla i städförrådet 
  
E-styret har under styrelsemöte den 31/1 valt att avslå äskningen i sin helhet. Detta då styret 
anser att detta inte är en kostnad som skall tas ut äskningspotten. 
 
 
 
 
 
 
 

Ankeborg, den Ankeborg, den  
 
 
 
_______________________ ________________________ 
Mart Waldenstål Emil Grimheden 
E-styret 2019 E-styret 2019 
Ekonomiansvarig Ordförande 
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SVAR PÅ ÄSKNING 
2019-01-31 
E-STYRET 

 
 

Svar på äskning: Föreningskläder TGM 
  
E-styret har under styrelsemöte den 31/1 valt att godkänna äskningen i sin delhet på 202,8 kr 
då styret anser att TGM ska får ha föreningskläder för att i sektionsnyttigt syfte kunna ta hand 
om sektionens växter samt kunna locka andra att söka föreningen nästkommande år. Den 
delen av äskningen som inte är godkänd är benwrapsen och frakten på benwrapsen, då dessa 
inte anses nödvändiga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankeborg, den Ankeborg, den  
 
 
 
_______________________ ________________________ 
Mart Waldenstål Emil Grimheden 
E-styret 2019 E-styret 2019 
Ekonomiansvarig Ordförande 
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SVAR PÅ ÄSKNING 

2019-02-07 

E-STYRET 

 

Ankeborg, den   Ankeborg, den  

 

 

 

_______________________  ________________________ 

Mart Waldenstål   Emil Grimheden 

E-styret 2019    E-styret 2019 

Ekonomiansvarig   Ordförande 
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Svar på äskning: Tårta och Kaffe för att fira Quarl 
  
E-styret har under styrelsemöte den 31/1 valt att avslå äskningen i sin helhet då styret anser att 

livsmedel redan finns budgeterat för EKAK och att det står i Et-sektionens stadga att EKAK 

har till uppgift att främja sektionens intresse för Quarl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


