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Styrelsemöte nr 16, Verksamhetsår 2016/2017
Datum: 2017-05-16
Tid: 17.53–19.22
Närvarande: Fanny Ahlberg (ordförande), Eveline Haugaard (vice
till. Sek.), Jacob Korthenius (ettans), Elin Hein (kassör), Nikita
Smiyanov (led. För näringslivs), Hanna Bladby
(kommunikationsansvarig), Axel Öhman (led. För soc. Frågor),
Caroline Sundin (led. För studiesoc. Frågor), Johanna Lindstén, Erika
Qvick, Sigvard Bast, Malin Lönnqvist, Niklas Wallhed

1. Formalia
1.1. Mötet öppnas
Fanny förklarar mötet öppnat klockan 17:53

1.2. Val av justerare
Mötet beslutade
att
välja Hanna och Elin till mötets justerare

1.3. Adjungeringar
Mötet beslutade
att
ge yttranderätt till Malin, Niklas, Sigvard, Erika och Johanna

1.4. Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att
fastställa dagordningen i dess nuvarande form

2. Föregående protokoll
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Eveline går igenom både protokoll nummer 14 och 15.

3. Informationsrunda
Elin säger att hon haft kontakt med THS centralt angående medlemsavgifter,
men de vill betala ut dessa pengar så sent som möjligt. Vidare har hon betalat
balen med Bergs som är på fredag 19/5.
Axel säger att CLW har femmans finsittning åt CL ikväll och att W-femmans
finsittning är på lördag. Båda är arrangerade i Gråttan.
Fanny nämner att hennes sista officiella ordföranderåd var igår och att Johanna
Lindstén fick följa med då hon kliver på som ordförande i sommar.

4. Beslutspunkter
4.1. THS sektionsrum
THS har avsatt ett mindre rum i Nymble som kan bokas för möten eller liknande.
Med anledning av detta vill THS ha en lista på vilka som får access till detta från
W-sektionen då kort ska delas ut för att komma in i rummet.
Förslagsvis kan man låta tre medlemmar i styrelsen få accesskort till att börja
med, så kan man fylla på med ytterligare förtroendevalda senare om det behövs.
Problematiken är att bokning av rummet måste gå via ordförande, vilket gör att
om alla nämndordförande ska ha egna kort kan de ändå inte boka rummet.
Mötet beslutade
att
ge access till sektionsrummet i Nymble åt ordförande, vice ordförande och
kassör

5. Diskussionspunkter
5.1. Förtroendevaldsutbildning
På söndag, 21/5 anordnar styrelsen förtroendevaldsutbildning för nya styrelsen,
alla nämndordförande och övriga förtroendevalda.
Fanny går igenom en powerpoint som användes vid föregående år på
förtroendevaldsutbildningen och som förslagsvis kan användas på söndag.
Det bestäms att brunch ska serveras till nya styrelsen från och med klockan 10
och nuvarande styrelsen ska ha överlämning med styrelsen som kliver på i
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sommar från cirka klockan 10-12. Därefter förtroendevaldsutbildning från
klockan 13 till cirka 17.

5.2. Överlämning
En överlämning mellan styrelsen och kommande styrelsen bör ske på söndag. Kl
9.30 ses därför styrelsen på södnag. Styrelsen som kliver på kan komma från och
med klockan 10. Eveline och Fanny ska träffas senare i veckan för att göra en
dagordning och planera denna överlämning.

5.3. Styrelsens medverkan på balen
Fanny föreslår att vi bör tacka balstaben under fredagens bal. Förslagvis kan hon
göra detta tillsammans med Bergs ordförande, Andreas Kopp.

5.4. Planering av kick-out 3/6
Man kommer överens om att ha middag hemma hos någon. 3-rätters föreslås då
budgetposten styrelseaktiviteter har relativt mycket pengar kvar.

5.5. Sektionslokaler under sommaren
Från och med 12 juni till och med 7 augusti kommer Gråttan vara stängd för
sektionsmedlemmarna. Några personer ska dock få access under sommaren.
Dessa

personer

föreslås

vara

Niklas

Wallhed

(näringslivsansvarig

i

Mottagningen, samt kommande ledamot med ansvar för näringslivsfrågor),
Eveline Haugaard (vice ordförande), Elin Hein (kassör) och Johanna Lindstén
(vice Mottagningsansvarig, samt kommande ordförande).

5.6. Hjälpa till att sälja biljetter till Kravallen
Indek har inte sålt så många biljetter till Kravallen och skulle därför vilja ha hjälp
från sektioner på KTH till att sälja fler biljetter. Styrelsen blir eniga i att man kan
göra ett event på facebook där man uppmuntrar W till att gå på kravallen som är
den 26/5.
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6. Övrigt
7. Mötet avslutas
Fanny förklarar mötet avslutat klockan 19.22.

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

_______________________________
Sekreterare, Eveline Haugaard

_______________________________
Justerare, Elin Hein

_______________________________
Justerare, Hanna Bladby

4

