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1

Formalia

1.1

Mötets öppnande

1.2

Val av mötesordförande

Sittande (i dubbel bemärkelse) Ordförande Louise Anderberg väljs till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Ett eminent val av mötessekteterare görs. Fröken Anna Larsson, sekreterare
emeriti välj.

1.4

Närvaro
Ordförande
Vice Ordförande
Informationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

Louise Anderberg
Anna Larsson
Erik Micski
Sofia Svensson
Fabian Lundberg
Josefine Corné

Fröken Kassör är sjuk i feber och Herr Sekreterare dissar styrelsemötet
för en dejt med Herr Reinfeldt.

1.5

Försenad ankomst

Herr Ledamot 2 ankommer fem minuter sen, Herr Informationsansvarig anländer en minut sen. Båda drabbas av fikastreck.

1.6

Adjungeringar

Uppenbarligen inga utbrister fröken Ordförande. Trots massiv reklam och
finfika.
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Godkännande av dagordning

Louise ber om ursäkt för den sena dagordningen. Styrelsen har överseende
med detta då Fröken Ordförande är en mycket upptagen boss. Fröken Vice
vill lägga till en punkt som skrivs in som en övrig punkt. Fröken Ordförande
har också en punkt. Eller två kanske. Ingen annan har något att bidraga
med till dagordningen vad det gäller övriga frågor.

1.8

Justeringspersoner och justeringsdatum

Sofia och Josefine anmäler sig frivilliga till justering. Justeringsdatum sätts
till lördag 21 mars.

2

Föregående protokoll

Fröken Ordförande försöker berätta vad som diskuterades på föregående
möte. Herr Sekreterare får ett fikastreck för att han inte skickat ut protokoll
för justering i tid och inte heller lagt upp detta på hemsidan i skrivande
stund.

3

Uppdateringar

Sofia har entledigat sig från sin post som ledamot i FFS. Vi var på utbildning
i måndags, jag, Nina, Anna och Mattias. Lite långt men ganska givande över
lag. Årscykel är en sjukt bra grej att komma ihåg. Vi har fått en inbjudan
till Fysiks vårbal.
Jävligt god tårta säger Fabian. Fabian har varit i kontakt med Röda Korset,
de har inte varit så bra på att svara på mail och erbjuder endast datum som
inte vi kan. De vill att vi kommer till dem.
Erik har inget att rapportera om.
Josefine har en hel del uppdateringar, hon kollade i postfacket men det
var inget där som vanligt. Appendixposten går bra med andra ord.
Anna har inget att rapportera om.
Louise har varit på ett lokalmöte, för länge sedan. Eller samma dag som
vårat förra möte var. Vi kommer att få markera alla våra serveringsytor
vilket gör att vi kommer få en permanent serveringsyta. Louise var där med
Lukas Bjarre1 . Saker som är skadade utomhus ska anmälas till Akademiska
Hus. Vid inbrott ska Roine, säkerhetsansvarig kontaktas och polis. Louise
1

Källarmästare Konglig Elektrosektionen
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söker febrilt efter en bra länk som hon blev tilldelad på lokalmötet. Mycket matnyttig information finns på denna sida. Väktarrapporter var också
på tavlan. Lena 2 skickade alltid ut en väktarrapport varje månad till alla
ordförande, ska förhoppningsvis komma tillbaka. Därefter väljer Loppan att
avrunda sin uppdatering.

4

Val-SM

Valberedningen har inte fått in några ansökningar i skrivande stund. Ettan
är ett hett tips. Alla i styrelsen får jobba lite på sina klasser. Det borde gå
att ligga på lite mer.
Fröken Ordförande vill göra en cheesy film för att locka mer folk till SM.
Det är ju trots allt ett väldigt spännande möte med många skojiga val. Internskämt undanbedes. Mötet börjar klockan 17.00, Sofia kommer komma
sent och Fröken Vice kommer inte alls i sämsta fall.

5

Propositioner till Val-SM

Vi ska skriva två proppar, en om reglementet där vi ska ändra vår föregående
proposition angående valproceduren och en om Åre ekonomin och då lägga
in Isvaranen i reglementet innan vi presenterar den propositionen. Louise
börjar skriva på reglementet, vi avvaktar om när det sker.

6

Årets kamrat

THS kommer snart öppna upp för nomineringar till Årets kamrat, så vi
måste gå ut med information. Anna föreslår att sektionsmötet ska rösta
fram Årets Kamrat. Alla jublar åt detta förslag.

7

Medaljer

Anna har mailat frenetiskt men inte fått något svar. Bara att han 3 ska
återkomma med en prisbild. Nina rapporterar att vi kan trycka upp nya
medaljer med nya loggan. Styrelsen beslutar sig för att ha den gamla loggan.

8

Övriga frågor

Ett nytt halsband bör införskaffas. Det vi har nu är inte så vackert. Det
förstör också klänningen om en har en sådan. Dessutom finns det bara en
pacemaker kvar. Ett förslag är MiT-loggan i snusdosstorlek utan fyllning.
Vi borde också ha ett pampigt halsband.
2
3

förra säkerhetschefen på KTH
Jens på Sporrong
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Louise ska äta lunch med Hans imorgon och undrar därför om vi vill ha
något ventilerat. Sofia tycker att Loppan kanske kan fråga om kanslifrukost
och studievägledare. Anna föreslår att de pratar om nya huset, sektionslokalen och sektionstillhörighet. Civilingenjör-läkare kan hon också fråga lite
om. Louise lovar att babbla på.
Hedersutmärkelse. Det finns en bra kandidat. Louise tar kontakt med denna
person.
Informationsansvarig kanske kan bli kommunikationsansvarig och att man
samlar officiella inbjudningar, sociala medier och inofficiella kontakter på
denna post. Styrelsen tycker det är rimligt och beslutar att en proposition
ska skrivas.
Årets lärare bör kanske väljas av SM och således kommer vi numera välja denne på SM med start den 26e mars.
Fabbe påminner om frukost, den ska intas den 17/4 innan Funq anordnas.

9

Nästkommande möte

Sker den 23/3 klockan 16.00 i Tolvan.

10

Mötets högtidliga avslutning

Mötet avslutas klockan 18.10 och med en halv tårta i Styrelsens magar.

Vid protokollet
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