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Protokoll

Formalia

 1.1  Mo ̈tets öppnande
 Ordförande Max Kenning förklarar mötet öppnat klockan 12:15
 
 1.2  Mo ̈tets beho ̈riga utlysande
 Mötet beslutade att enhälligt förklara mötet behörigt utlyst.

 1.3  Adjungeringar
Inga adjungeringar utlystes.

 
 1.4  Val av ordfo ̈rande fo ̈r mo ̈tet

Mötet beslutade att enhälligt bifalla Max Kenning till mötesordförande.
 
 1.5  Val av sekreterare för mötet
 Mötet beslutade att enhälligt bifalla Gustav Ek till mötessekreterare.
 
 1.6  Val av tva ̊ justerare tillika röstra ̈knare

Mötet beslutade att enhälligt bifalla Pontus Hovberger och Emma Hultén till justerare tillika
rösträknare.

 
 1.7  Faststa ̈llande av fo ̈redragningslista

Mötet beslutade att enhälligt fastställa föredragningslistan.
 
 1.8  Genomgång av förega ̊ende protokoll

Gustav Ek föredrog föregående protokoll.
 
 1.9  Genomgång av inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.
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Rapporter

 2.1  Styrelsefunktionerna rapporterar
Styrelsen har arbetat inför SM#1 och har jobbat med rekrytering

 Linn -  Jag har varit på Viceråd
 Rebecka -  Deltagit på UR och IR, vi har en ny CFU!
 Emma - Varit på lokalråd, haft möte för nytt upplåtelseavtal för

sektionslokalerna.
 Saskia - Har planerat första tentasittningen.
 Pontus - Har jobbat med årets avtal, sitter med UF.
 Carl - Jag har jobbat med att hålla eventråd och planerat rekryteringsevent, jag

har även samtalat med KTH säk om att larma av dörrar.
 Oliver - Samordnat med KMN om arbetsfördelning, jobbat med facebook och

tittat maillistor.
 Gustav - Protokoll, policyer.
 Max - Suttit med på möten och stöttat styrelsen, har suttit en hel del med

budgetarbeten
 
 2.2  Rapportering av Per Capsulam – beslut
 Inga att rapportera om

 2.3  O ̈vriga rapporter
 Seniorkollegiet via Alexandra Benckert: Vi har haft intervju med de sökande. Har

haft möte med ordförande om vad som ska göras i år.
 
 Max Völcker: Vi har granskat budgeten, deltagit på SM, revisorat.
 

Beslutsärenden

 3.1  Beslut om utökat förrådsutrymme för I-Sektionen
Carl Lavö: Vårt förråd på fridhemsplan är ganska fullt, vi behöver utöka,
eventuellt flytta till ett billigare förråd på annan ort. Köpa eller hyra ett nytt
förråd med mer yta. Underlag för gammalt förråd saknas.

 
Max Kenning: Vi har städat nämndis, det är väldigt fullt.
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Carl Lavö: Soft har uttryckt behovet av utökat förrådsutrymme

 
Linn Rågmo: Elektro har ett förråd i V. Vi skulle eventuellt kunna placera
spexet-grejer och stora högtalare i V. För att inte behöva flytta det gamla förrådet.

Pontus Hovberger: Vi har idag inget konkret förslag på nytt förråd, spontant
finns det ett i Täby som kostar 1200kr per månad för 12 kvm. Problemet blir att
flytta sakerna från det gamla förrådet.

Oliver Ribohn: Det finns kontor på KTH som man kan hyra?

 Pontus Hovberger: Oavsett kan det vara bra att flytta saker från nämndis till V.

Max Kenning: Hur stort är förrådet i fridhemsplan?
 

Alexandra Benckert: Tidigare var det det största och närmsta förrådet som fanns
tillgängligt. Känns som en bra ide att flytta därifrån.

 Max Völcker: Vi har också fler bord i omlopp än tidigare, förrådet är idag lite för
litet för att få plats med allt nytt.

Max Kenning: Finns det verkligen ett förråd i V, och hade det räckt till allt?
 

Linn Rågmo: Vi kommer sannolikt ändå behöva ett enskilt nytt, större, förråd, så
att vi slipper sprida ut oss på 3 platser. Budget på förrådskostnader är idag på 20
000kr.

Max Kenning: Vi bör diskutera om vi ska ha ett enskilt stort eller ett ytterligare
förråd förutom det i fridhemsplan.

Alex Benckert: Allt som får plats i förrådet går in på en vända i I-Van, så
logistiskt är det enkelt att flytta till ett nytt.

Max Kenning: Frågan är om någon i styrelsen vill dra i projektet?
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Pontus: Jag kan ansvara för att undersöka frågan.

Max Kenning: Det känns som att vi inte idag har ett bra sätt att ta ställning till
kostnaden för detta, jag tycker att frågan ska bordläggas till nästa möte.

Pontus ansvarar för att utreda frågan vidare. Vi är eniga om att det behövs ett nytt
förrådsutrymme. Nyttjanderätt bör ligga centralt hos styrelsen, Emma ansvarar för
nycklarna, så att nycklar enkelt kan fördelas till sektionsmedlemmarna vid behov.

Mötet beslutade att bordlägga frågan till nästa möte.

 3.2  Beslut om I-ra ̊dets riktlinjer
 
 Max Kenning: Det finns riktlinjer som ska klubbas igenom varje år när nya

medlemmar tillkommer. Vi behöver ta ställning till dessa.
 

Oliver Ribohn: Vem väljs in som ledamot till I-Rådet?
 
 Max Kenning: Ordförande för alla sektioner, nytt för i år att Vice även deltar.

Riktlinjerna är gamla, vi har inte varit med att klubbat dem.

Mötet beslutade att godkänna riktlinjerna

 3.3  Beslut om rekrytering av ledamo ̈ter till Seniorkollegiet
 Vi har sökt en sista medlem, har tagit fram ett förslag på en ledamot. Vi har valt

att rekommendera Annie Holgersson, vi hade två kandidater, båda mycket
kompetenta. Vi anser att Annie har en bra vision, kompletterar gruppens
kunskap väl. Vi rekommenderar att ni klubbar in Annie Holgersson som
medlem.

Inga andra kandidater

Mötet valde att enhälligt välja Annie Holgersson som ledamot i seniorkollegiet.
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Diskussionspunkter

 4.1  Verksta ̈llande av SM#1-beslut
 
 Gustav Ek: Jag har arbetat en hel del med protokollet, har börjat titta på

ändringarna och kommer sannolikt kunna färdigställa allt till slutet av veckan.
 
 4.2  Planering fo ̈r I-konfen

Max Kenning: Vi har fått våra diskussionspass som ska hållas under I-Konfen. Vi
fick med hållbart sektionsengagemang. Vi håller även i målsättning och
utveckling av sektionen över verksamhetsåren. Biljetterna till Luleå är bokade
och klara.

 
 Oliver: Vem ansvarar för att förbereda allt kring diskussionspassen?
 
 Max Kenning: Detta är efter Tenta-P, vi bollar detta med varandra när det närmar

sig

Seniorkollegiet tillfrågades om vägledning i strukturering av I-Konf-arbetet.

“Gå in med en konkret bild av vad du själv vill få ut av I-konfen. Ni kommer ha samtal
med respektive post-ansvariga på de andra sektionerna. Detta kommer dock inte läggas
mycket fokus på, det kan vara svårt att få ett givande utbyte med poster som har
väldigt specifika arbetsuppgifter, exempelvis för alla Administrativt ansvariga. “

Max Kenning: Vi kommer att ha en fin och en fulsittning, packa kläder efter detta.
Utöver det inga större uppdateringar.

Övriga ärenden

 5.1  O ̈vriga fra ̊gor
 
 5.1.1 Maillistor
 

Pontus: Nu när vi har tid över lär man ju passa på. NLN har få/inga
mailadresser till I-22 och I-21. Vilka listor får vi nyttja för att samla adresser?

Rebecka: Man skulle kunna fråga alla vilka som vill läggas till i
sektionsengagemang?
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Annie: Tidigare har vi erbjudit alla att skriva upp sig på en lista. Men detta
medför att många inte signar upp och att info inte når större delen av sektionen.

Max Völcker: Vi diskuterade detta med THS, där upplägget är att man får klicka i om
man vill na NL utskick eller inte. Vi kanske kan nyttja det som underlag för att lägga till
folk.

Pontus: Jag får iallafall THS-utskick, detta utan att ha aktivt klickat i något.

Max Kenning: Det står att man enbart får använda uppgifterna i det syftet som de
lämnats ut på. Om man tolkar det liberalt betyder det enbart att de ska ha möjlighet att
avregistrera sig om man vill.

Pontus: Vi kan ju höra av oss till THS, beroende på hur det fungerar, vi kan höra hur
många som är med i deras listor och sen utvärdera om vi vill lägga till folk via ett
sign-up formulär i sektionsengagemang.

Gustaf: Risken blir att många äldre får dubbla mail om de är registrerade på sina
personliga mailadresser.

Pontus: Vi får jämföra listorna isåfall.

5.1.2 Rekrytering utanför centralrekryteringen

Max Kenning: Vissa nämnder har hört av sig med olika specifika fall. En kandidat som
missats i ansökan, hur ställer vi oss till det? En nämnd som inte har reserver som vill ta
med medlemmar utan intervju. Hur tar vi övergripande ställning till dessa fall.

Gustav Ek: Jag anser att vi borde hålla oss till Centralrekryteringen för att vara
konsekventa. Det blir konstigt om vi börjar göra undantag och om detta blir praxis kan
det leda till problem i framtiden.

Gustaf: Om nämnden har missat en kandidat anser jag att det borde ses som okej. Om
det däremot rör sig om ett undantag tycker jag att det blir fel.

Linn: Jag tycker att de som vill ta in reserver kan göra det via vår pool av kandidater
som inte tilldelats en nämnd än.
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Oliver: Vårt mål är att så många som möjligt ska få engagera sig, om nämnderna inte
har tillräckligt många som sökt och sen har personer som vill hjälpa till ser jag inget fel
med det.

Alexandra: Det är ganska många som glömmer att söka, om man är ettan och missat
tycker jag att undantag bör erbjudas. Vi bör dock förlita oss på centralrekryteringen för
att undvika nepotism.

Pontus: Jag håller delvis med Oliver, men det finns en risk i att några få hör av sig, men
att några inte gör det. Om det finns en nämnd som har många lediga platser kan vi
kanske styra upp någonting riktigt, för att det ska bli lika för alla?

Max : Det är viktigt att vara rättvis mot alla och erbjuda samma chans till alla.

Linn: Jag tycker att det är en väsentlig skillnad på att det händer nu, precis efter
rekryteringen eller i januari om det finns platser kvar. Kravallen har ju exempelvis
rekrytering efter jul.

Gustaf: Tips från tidigare år då vi hade ett fall där vi valde att neka på basis att vi skulle
öppna upp senare för möjligheten. Det kan dock leda till jäv och problem på lång sikt.

Annie: Om det finns behov av medlemmar i en nämnd kan man öppna upp för
uppstyrda rekryteringsprocesser vid senare tillfälle, för att göra det rättvist.

Rebecka: Många internationella studenter är inte med i facebook, de har således inte
haft möjlighet att söka i god tid. De kommer bli utan nämnd om man inte öppnar upp
för rekrytering till grupper senare.

Carl-Åke: Jag har hört mycket från ettan, de tror att man kan gamea genom att enbart
söka en nämnd. Ni bör kommunicera ut tydligt hur man ska göra och ge tydlig info.

 5.2  Information om na ̈sta möte
 
 Kallelse till nästa möte skickas ut senast på söndag kväll.

6. Mötets högtidliga avslutande

Ordförande Max Kenning förklarade mötet avslutat klockan 13:03
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2022-10-10

Ordförande: Max Kenning Sekreterare: Gustav Ek

Justerare: Pontus Hovberger Justerare: Emma Hultén


