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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Elin Nygren Wåhlin öppnar mötet 15:15.

1.2

Val av mötesordförande

Mötet väljer Elin Nygren Wåhlin till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Mötet väljer Andrea Lundkvist till mötessekreterare.

1.4

Närvaro
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledarmot
Ledarmot
Appendix

Elin Nygren Wåhlin
Mattias Fendukly
Simon Mogren
Andrea Lundkvist
Ulrika Ottoson
Ulrika Helander
Josefine Corné
Eva Bergström

1.5

Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst

1.6

Adjungeringar

Inga adjungeringar av mötet.

1.7

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.
Justeras:

Ulrika Ottosson

1

Justeras:

Josefine Corné
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Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Josefine Corné och Ulrika Ottoson till justeringspersoner och
justeringsdatum sätts till den 27e december.

2

Föregående protokoll

Andrea Lundkvist läser upp föregående protokoll.

3

Uppdateringar

Elin Nygren Wåhlin har varit på möte angående kårhus Flemingsberg. De
tittade på hur lokalerna såg ut just nu och vilken potential som finns för en
ny lokal. Elin berättar också att det alkoholtillstånd som finns i Södertörns
lokal gäller för alla som pluggar på Campus Flemingsberg.
Eva Bergström har varit på möte om Rudan tillsammans med ansvariga
från IsF1 och RKHSK2 . De pratade mest om vilka möjligheter som finns i
lokalen samt vilka man behöver prata med för att få göra stora projekt.
Ulrika Ottoson har skrivit ett nytt nyhetsbrev samt har startat en insamlingsbössa till musikhjälpen.
Mattias Fendukly berättar att han är skyddsombud och att det kommer
börja arbetas med i början av nästa år.
Simon Mogren berättar att han har gjort massa bokföring sen det senaste mötet för bla Åreresan. Han har också varit på ett budgetmöte med
Elektrosektionens styrelse. De pratade om bland annat Tolvan där de har
kommit överens om att lägga lika mycket pengar vardera per år. De pratade
om mottagningen och om subvetioneringen av biljetter till Nollegasquen. De
pratade också om att det behövs en budget för den internationella gruppen
som har startats. Mötet med Elektrosektionens styrelse avslutades med att
de pratade om bilen igen och Joel 3 berättade att finns en anledning till att
bilen går back.

4

Representanter från THS

Ingen THS-närvarar vid mötet.
1

Ingenjörssektionen Flemingsberg
Röda Korsets Högskolas Studentkår
3
Elektrosektionens vice ordförande
2

Justeras:

Ulrika Ottosson

2

Justeras:

Josefine Corné
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Nya posterna

Josefine Corné och Ulrika Helander pratade med Charlott Danko som har
börjat jobba och att hon kan prata men dem om hon har några frågor. Mattias pratar med Charlott om att styrelsen vill ha en skriftlig plan till januari
om det internationella arbetet.
Posten MAL4 har Eva Bergström, som också sitter i styrelsen. Hon berättar
att de kommer göra en skriftlig plan till i Februari.

5.1

Årets kamrat-tavla

Elektrosektionen har en tavla för årets kamrat i Tolvan. Ett förslag har
kommit upp att vi också borde ha det. Ulrika Ottoson kollar upp vad som
kan göras.

6

Arbeta mer strategiskt

Sektionens nämnder fungerar bra och där leds arbetet bra Styrelsen jobbar
mycket med att lösa ”akuta” problem men har tillexmpel ingen vision som
vi aktivt jobbar med. Var vill vi vara om tre år? Hur ska vi göra med två
lokaler i framtiden? Vill vi satsa på båda eller på den ena? Hur ser arbetet
med NLG ut på lång sikt? Det finns många områden det kan arbetas vidare
på i längden. Simon Mogren föreslår att vi som styrelse tar oss tid att gå in
på vår vision och jobba med var vi vill vara längre fram. Simon tar på sig
att lägga fram några förslag på hur vi kan jobba med att utvecka vår vision.
Elin Nygren Wåhlin flikar in att vi under nästa CNS bör kolla igenom den
vision och de mål vi har satt upp för vårt verksamhetsår.

7

Övriga frågor

Simon Mogren har en fråga om våra stadgar och att vi bör ändra våra stadgar om speciellt firmateckanare men att alla stadgar bör läsas igenom och
ändras.
Mattias Fendukly frågar om det är flera som är intresserade av att köpa
en fickplunta med sin styrelsepost tryckt på. Engagemanget från resterande
styrelse är måttligt.
Ulrika Ottoson tar upp Funq och att den bör planeras i tid. Alltså bör
vi börja snart.
Josefine Corné tar upp mötet med STH på måndag. Ulrika Helander och
Eva Bergström är med och representerar styrelsen.
4

Medteks Ansvarig för Lokal

Justeras:

Ulrika Ottosson

3

Justeras:

Josefine Corné
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Nästkommande möte

Nästkommande möte bstämt preliminärt till den 16e januari klockan 14:00.

9

Mötets högtidliga avslutning

Elin Nygren Wåhlin avslutar mötet klockan 18:19.

Vid protokollet

Justeras

Andrea Lundkvist
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Elin Nygren Wåhlin
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

Ulrika Ottosson

4

Justeras:

Josefine Corné

