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1. Formalia
1.1. Mötet öppnas

Fanny öppnar mötet 17.27.

1.2. Val av justerare
Mötet beslutade
att
välja Jacob och Axel till mötets justerare

1.3. Adjungeringar

Sofia Forsberg (ordförande WAM) och Obiora Okolo (NLG ordf) närvarar för att
diskutera facebookregler.
Vidar närvarar Julia (Klubbmästare) och Johanna Torstensson (SOS) för att vara
med och diskutera ombyggnad av Gråttan.
Mötet beslutade
att
adjungera in Obiora, Julia, Sofia och Johanna och därmed ge dessa yttrandeoch närvaranderätt

1.4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade
att
fastställa mötets dagordning i dess nuvarande form

2. Föregående protokoll
Eveline går igenom föregående protokoll, nr 9 som hölls den 13 december,
lunchtid.

Styrelsemöte nr 10
2017-01-17

3. Informationsrunda
Obiora meddelar att de under senaste tiden gjort småevent, men att man jobbar
på med BKW-mässan. Vidare undrar han om Bravura kan ha ett event i Gråttan
under februari, vilket Fanny svarar ej kommer gå på grund av den ombyggnad
som skall ske.
Sofia ska inom snar framtid anordna en pub med alumner. Hon åker till Kina
senare i vår och vill försöka anordna ett event innan hon far.
Elin har bokfört W-sektionens Åreresa som sker den 21/1 – 26/1.
Julia nämner att de hade tentapub i lördags och att de som mest var 94 personer
i Gråttan och trots att de var underbemannade gick det väldigt bra och var roligt.
Nu när Gråttan skall stängas för att kunna handikappanpassas och man inte
kommer kunna anordna pubar och gasquer skall CLW istället passa på att satsa
på teambuiling.
Jacob har tagit kontakt med Doris angående att få sätta upp en styrelsetavla i
Gråttan. Han har även photoshoppat och skapat ett julkort av styrelsen.
Eveline har fått accesskort till Osqledarens poddstudio och vidare haft möte med
Axel angående planering av styrelsepodden.
Caroline joinar mötet kl 17:40 via Skype.
Fanny skall ha möte imorgon (18/1) med CLs ekonomiskt ansvariga,
klubbmästarna och Elin (kassör) för att fortsätta arbetet med ekonomistyrning
av CLW. I tillägg ska hon och Johanna (SOS) ha möte med CLs styrelse på torsdag
för att diskutera handikappanpassningen av Gråttan och ge feed-back till KTH på
det ritningsförslag som mottagits. Hon har även lagt ut tider för individuella
möten med styrelsemedlemmarna.
Caroline har anordnat agenda till lunchmöte som hennes nämnder skall ha
imorgon (18/1) och har vidare ordnat så mötet ska antecknas av en
mötesantecknare. W-inter hade även en introduktion med nya Buddy-studenter
igår.

4. Beslutspunkter
4.1. Äskan från Studienämnden
En äskan har inkommit från Studienämnden till ett event för stresshantering.
Summan som äskats om ligger på 6000 kronor och ska gå till att ge deltagare vid
eventet följande:
• Mat
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•
•
•

En gratis yogatimme
En föreläsning av studenthälsan
Fika och juicer

Elin har kikat på budgeten som posten ”programförbättrande projekt” har och
har vidare pratat med Linnea (SNO) för att se hur mycket pengar man tror att
programdagen kommer använda. Linnea har då sagt att man inte kommer
använda alla dessa pengar, varpå Elin föreslagit att man skulle kunna använda
denna post för att finansiera detta stressevent.
Styrelsen diskuterar och kommer fram till att det är mycket pengar för ett enskilt
event, men argumenterar ändå för att stresseventet är studiefrämjande varpå
man väljer att ställa sig positivt till äskan.
Mötet beslutade
att
bifalla äskan från Studiemiljönämnden på 6000 kronor till ett event för
stresshantering och att dessa pengar skall tas från posten ”programförbättrande
projekt”

5. Diskussionspunkter
5.1. Regler för Facebook-gruppen
Denna diskussionspunkt är ett resultat av det inlägg om regler som gjordes den
21 december av Hanna i W-sektionens facebookgrupp ”W-sektionen, KTH” där
man fick mycket negativ respons från alumner och äldre studenter i sektionen.
Styrelsen inleder med att nämna att man inte förutsett de reaktioner man fick
när man publicerade reglerna i Facebookgruppen och att man därför till detta
möte bjudit in Sofia och Obiora för att diskutera detta.
Obiora säger att regler behövs. Vi är en ung sektion, ja, men för att kunna växa
måste vi etablera oss hos företag. Exempelvis lägger Järfälla kommun 3000 kr på
att annonsera jobb inom vår sektion. Det är därför inte hållbart att alumner från
företag kommer in och annonserar gratis. Det måste vara lika för alla annars
förlorar sektionen på detta i och med förlorade företag som istället går igenom
W-alumner för att annonsera gratis. Han fortsätter med att nämna att de hade
möte med NLG idag och där uttrycktes allmänt att man tyckte regler för
facebookgruppen behövs.
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Vidare diskussion sker kring reglerna leder till olika förslag på hur reglerna kan
bli bättre och förtydligas. Till exempel skulle man kunna ändra så att ickevinstdrivande, utomstående föreningar får posta i gruppen, såsom Ingenjörer
utan gränser (IUG).
Sofia nämner även hon att det behövs regler. Man kan inte göra reklam i ett
forum där man inte betalar om andra betalar. Men hon nämner också att risken
finns att man går miste om exjobb och andra möjligheter i och med att alumner
inte får göra reklam å sina företags vägnar. Hon uttrycker vidare att hon tycker
alumner ska gå genom WAM för annars fyller WAM inget syfte och att det samma
sker med NLG om inte företag går via dem.
Johanna tycker man ska förbjuda vissa inlägg och att man måste vara tydligt med
vad man får och inte får lägga upp. Detta för att undvika spam. Dock skall man
vara tydlig med vilka inlägg som tas bort.
Mötet fortsätter diskutera och det föreslås att styrelsen ska ta frågan vidare till
SM för att kunna förklara sitt beslut samt ge medlemmarna chansen att vara med
och besluta i frågan. Det diskuteras också huruvida ett diskussionsmöte kan vara
bra att anordna för att låta allas åsikter komma fram där styrelsen sedan kan tar
inspiration vid utvecklande av nya regler.
Vidare nämner Fanny att hon tagit reda på hur andra sektioner gör. Hittills har
hon fått svar från sju sektioner och ingen av dem tillåter att alumner postar
gratis företagsreklam i deras grupper (detta inkluderar Fysiksektionen som sa
att de inte stött på problemet, men att de tycker det är rimligt att företag ska
betala). Detta regleras dock på olika sätt i de andra sektionerna. Vissa har långa
kommunikationspolicys och andra tar bara bort inlägg av den typen. Värt att
notera att bland de sju sektionerna är även CL och Media, som båda är relativt
små sektioner som W.
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Mötet kommer slutligen fram till att anordna ett diskussionsmöte där man
presenterar ett styrelseförslag och där folk själva ges möjligheten att lägga
förslag till facebookregler som styrelsen kan ta inspiration från.
Vidare skall styrelsen lägga fram ett förslag till facebookregler som proposition
till SM där denna kan bifallas eller avslås.
Obiora lämnar mötet 18:34
Sofia lämnar mötet 18:40.
Paus i mötet 18:40
Mötet återupptas 18:43

5.2. Handikappanpassning av Gråttan
I fredags hade Fanny och Johanna möte med KTH och Akademiska hus där man
fick information om att man nu planerar att påbörja installation av ramp i
Gråttan inom de närmaste veckorna och de ska i tillägg samtidigt byta
brandlarm. Detta är en process som kommer ta åtminstone fem veckor och
under denna tid kommer Gråttan stängas av. Planen var först att detta skulle
göras då sektionsmedlemmar hade studieledigt, men nu har det alltså bestämts
att renovering istället skall ske inom några veckor. Detta kommer alltså vidare
innebära

att

inga

pubar

eller

events

kommer

kunna

hållas

under

renoveringstiden då ingen får vistas i Gråttan under tiden.
Johanna nämner dock att detta ska ses som en bra sak då Gråttan anpassas så att
alla kan vistas i Gråttan, i tillägg har man länge velat fräscha upp lokalen genom
att bland annat måla om, vilket man nu hoppas kommer kunna göras i samband
med installation av rampen. Vidare får Gråttan två helt nya och fräscha toaletter.
Julia vill dock tillägga att detta innebär att CLW kommer förlora intäkter och det
sätter käppar i hjulen för många av de event som man planerat att ha i februari
och kanske även i mars. Man kommer hinna ha en pub, resten av perioden
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försvinner, däribland en sektionsgasque, två halvtidsgasquer och fem pubar.
Detta innebär vidare att CLW kommer förlora ungefär 40.000 kronor i
omsättning och om det drar ut på tiden förlorar man ännu mer intäkter i och
med att man eventuellt inte kan ha tentapub och en annan planerad gasque.
Förseningar skulle i sånt fall innebära en minskad omsättning på så mycket som
60.000 kronor. Vidare kommer CLW behöva söka nytt alkoholtillstånd på grund
av stora förändringar i lokalen. Där är handläggningstiden minst 3 veckor och i
tillägg kostar det 3000 kronor.
För att sammanfatta ovanstående kommer alltså CLWs verksamhet att läggas
på is den kommande tiden.
Styrelsen går på studieresa till bardelen av Gråttan och går igenom planförslaget
som getts till ombyggnad.
Monika lämnar mötet 19:43
Efter att ha gått igenom planförslaget kommer man överens om att krokar
förslagsvis kan placeras längst bort bortanför den planerade bänksoffan. Vidare
bör väggen inte vara högre än rampen vid soffan. Man vill också flytta baren så
den blir rak. Se bilaga om Gråttans ombyggnadsplan.
Johanna lämnar mötet 19:51

5.3. Datum för våren
Eveline och Fanny har lagt fram förslag till datum för event som skall anordnas
denna vår och följande beslutas:
•

30 januari blir NO-möte nr 3.

•

Angående middagen med Bergs har Fanny sänt en förfrågan till Bergs
ordförande där man frågat om vi kan ha middagen med Bergs i Hardox i
Februari. Han skulle kolla om detta går och återkomma.
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•

SM 3 där bland annat budget, VP, reglemente och klubbmästarval skall
klubbas och bestämmas föreslås läggas den 22 mars.

•

28 eller 29 mars skall NO-möte nr 4 hållas

•

Helgen 7-9 april skall Lund och Uppsala besöka KTH, förutsatt att Uppsala
kan (man väntar fortfarande på svar)

•

18 eller 19 april skall NO-möte nr 5 hållas

•

Förhoppningsvis skall man kunna anordna ett event med CL ca i mitten av
april

•

26 april skall ett påverkanstorg anordnas

•

3 maj skall Wal-SM hållas

•

5 maj skall en förtroendevaldsgasque anordnas

•

15 maj hålls fyllnads-SM

•

21 maj skall styrelsen hålla en förtroendevaldsutbildning och man skall
även ha överlämning denna dag

•

En styrelseavslutning skall anordnas i juni efter tentor

Styrelsemöten (kvällsmöten om inget annat nämns):
8 februari, 1 mars, 21 mars (lunch), 5 april, 25 april, 2 maj (lunch), 15 maj
(lunch) och 16/5.
Planeringsmöten:
13/2 – Planeringsmöte inför Uppsala- och Lundbesöket
22/2 – Planeringsmöte angående budget och verksamhetsplan

5.4. Ekonomiska läget
Elin går igenom budgeten 16/17s aktuella läge och förklarar att aktiviteten man
tidigare hade med CL tog halva budgeten från posten ”aktiviteter med CL”.
”Bankavgifter” ligger just nu lite i överkant, men då är hon inte klar med att
bokföra Åre ännu. I tillägg har hon inte lagt till swishbetalningar eller DSSGs
inkomster. Från posten ”Förbrukningsmaterial” har man tagit 1/3 av pengarna
hittills, vilket alltså är 2000 kronor.
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Posten ”Sektionsmöten och påverkanstorg” har hälften av sina pengar kvar.
”Äskbara pengar till enskilda event” har 7000 kronor kvar. Här bör man vara
förberedd på att balen med Bergs kan gå minus, så man bör spara pengar till
detta.
Vidare måste styrelsen äska penm kj,gar till förtroendevaldsgasque. Om man
skall ha ett event med CL måste man också äska pengar.
Från styrelsens post ”Styrelseaktiviteter” har man inte ens tagit hälften. 4250 är
för tillfället kvar av styrelsens 6500 kronor. Posten ”Representation” har 1500
kronor kvar av sina 5000 kronor. ”Överlämning” är fortfarande 2000 kr.
Många nämnder har inte gjort av med speciellt mycket av sina pengar, men
många har ändå önskat utökad budget, men Elin säger att man bör göra av med
sin budget först.

5.5. Idéer till podden
Axel och Eveline hade möte förra veckan angående styrelsepodden och vill ta
upp denna punkt för att höra med övriga styrelsemedlemmar om dessa har
några synpunkter och förslag till podden.
Ingen har några förslag för tillfället, varpå man väljer att ta upp frågan veckan
därpå istället.

5.6. Student life week 24/1
W-styrelsen har fått förfrågan av THS att stå i Nymble under Student Life Week
den 24 januari från ca 11.30 – 13. Det bestäms att Fanny står från start och att
Eveline och Hanna kommer efter klockan 12.
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6. Övrigt
Styrelsen diskuterar budgeten för Åreresan. I nuläget är 76 personer anmälda till
gasquen som är i Åre, vilket gör att Åre totalt sett kommer att gå ca 3400 kronor
med vinst. Denna vinst är nästan uteslutande från gasquen, då priset sats högre
än utgifterna, och de som arrangerar Åreresan vill använda de pengarna för att
subventionera sina biljetter.
Majoriteten av styrelsen är överens om att subventionering till Årearrangörerna
med några hundra kronor hade varit ok, men att en subventionering på 1700
kronor per person (ungefärligt) (totalt ca 3400 kronor) till arrangörerna känns
oacceptabelt då de flesta andra sektionsaktiva inte får ut någon subventionering
eller betalning för allt jobb dessa gör.
I första hand kommer Fanny och Elin anordna ett möte med arrangörerna en
gång till. Vidare kommer styrelsen att försöka gå ut med information om den
ekonomiska situationen till berörda parterna, kanske via mejl eller ett möte.

7. Mötet avslutas
Fanny förklarar mötet avslutat kl 22:08.

Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta
möte:
_______________________________
Mötesordförande, Fanny Ahlberg

_______________________________
Sekreterare, Eveline Haugaard

_______________________________
Justerare, Jacob Korthenius

_______________________________
Justerare, Axel Öhman
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