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Närvarande: 

Max Kenning 

Linn Rågmo 

Caroline Sorsa 

Oliver Ribohn 

Carl Lavö 

Emma Hultén 

Pontus Hovberger 

Rebecka Haraldsson 

Gustav Ek 

Hampus Mässgård 

Max Völcker 

Seth Ödling 

Carl-Åke Willberg 

 

 

Dagordning  

1. Formalia  

1.1 Mötets öppnande 

Sektionens ordförande Max Kenning välkomnar alla till mötet och förklarar mötet 
öppnat.  

1.2 Mötets behöriga utlysande  

Mötet beslutade att anse mötet behörigt utlyst. 

1.3 Adjungeringar 

Inga adjungeringar. 

1.4 Val av ordförande för mötet 

Mötet beslutade att välja Max Kenning till ordförande för mötet. 

1.5 Val av sekreterare för mötet 

Mötet beslutade att välja Gustav Ek till sekreterare för mötet. 

1.6 Val av två justerare tillika rösträknare 
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Mötet beslutade att välja Linn Rågmo och Caroline Sorsa till rösträknare och justerare. 

1.7 Fastställande av föredragningslista 

Mötet beslutade att anta föredragningslistan i sin helhet. 

 1.8 Genomgång av föregående protokoll 

Gustav Ek, gick igenom protokollet då styrelsen sammanträdde senast, 25-04-22 

1.9 Genomgång av inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser. 

2. Rapporter  

2.1 Styrelsefunktionerna rapporterar 

                   Linn, Vice- Överlämning med Theresa, börjar ta tag i arbetet idag. 

       Caroline, Kassör- Arbetar parallellt med Pontus fram till sommaren, då dennes 
period officiellt är avslutad. 
 

Carl, Event- Har Överlämning imorgon. 

Rebecka, PAS- Hade överlämning, allt känns bra, Industriell Ekonomis SVL 

avgick officiellt idag. 

Gustav, Admin- Överlämning med Lotta, hoppas kunna lösa det här. 

Oliver, KA- Två överlämningar med Annie, satte igång med arbetet idag. 

Pontus, NA- Överlämning med Sebastian, jobbar parallellt den första tiden. 

Emma, Socialt- Överlämning tidigare idag, har fått alla nycklar. 

Max, Ordförande- Överlämning sen SM3, redo att dra igång. 

Presidiet- Har snackat ihop sig lite, dock inget officiellt möte ännu. Har 

tillsammans planerat inför budget. 

Styrelsen informerade om följande äskningar 

● SoFT - Önskelåda på issy: En fysisk önskelåda på issy för att samla in ideér 

från sektionsmedlemmar. Kostnad 249 kr. 

 

● ISAB - landgång: konstituerande möte/lätt sittning med Senior Advisory 

Board. En del detaljer i äskningen så läs den, jag har lite svårt att sammanfatta 

snyggt. Kostnad 1 430 kr. 

 

● iSpexet - kostnad för danslokal: Då iSpexet inte längre får tillgång till 

danslokaler via ABF (iSpexets kontaktperson på ABF har bytts ut och de är 

allmänt väldigt svåra att ha att göra med) vill de hyra en extern spegelsal. De 



Sektionen för Industriell Ekonomi, KTH 2022-05-02 

Protokoll - Styrelsemöte 1 
 

      

vill hyra den för 3 styckna rep på 2 timmar vardera, med en kostnad på 500 

kr/h. Total kostnad 3000 kr. 

 

● GenI - flytt av budget för lunchföreläsning: Föreläsning med MÄN har bytts 

ut mot en motsvarande föreläsning med Atilla Yoldas. Denna flyttas från P2 

till P4. Föreläsning med MÄN finansierades tidigare med ett ITM-bidrag, 

detta bidrag flyttas nu för täcka båda föreläsningskostnader och lunch till 

studenter från Indek. Nettokostnad 0 kr. 

 

● ESTIEM - transportkostnader till TIMES-finalen: detta gäller det vi tidigare 

diskuterat. De äskar för flygbiljetter med kostnad på 9 000 kr, samt ett uttag 

från ESTIEM-fonden på 9 000 kr. Nettokostnad 0 kr. 

 

● GenI - Sittning med Iquality 8/4: Sittningen med Lunds Iquality för tjejer och 

icke-binära. Totala kostnader på 10 500 kr, som täcks av en OSA på 120 kr 

alkfritt och 150 kr alkfullt per person. Nettokostnad 0 kr. 

 

● Styrelsen - fika till OM5(?): Sista OM, sittande och tillträdande 

förtroendevalda är inbjudna, beräknas komma ca 40 förtroendevalda + 

styrelsen. Nettokostnad 3000 kr (60 kr per person). 

 

● CMi - DJ till Porters Gasque 2022: För att kvällen ska bli så bra som möjligt vill 

de hyra in DJ. Nettokostnad 6000 kr. 

 

● PAS - Examensmiddag: Ett komplement till Porters Gasque där vi firar att 5an 

är klara med presentationer av examensarbetet. Sker i samarbete med 

KTH/ITM. Nettokostnad 0 kr. 

 

● PAS - Diplom till årets lärare (2 år retroaktivt): Nettokostnad 300 kr. 

 

● iSpexet - fika för biljett-tagg: iSpexet vill bjuda på fika på issy lunch imorgon 

(tisdag) och äskar 1000 kr för detta. 

 

● Idrottsnämnden - Go Cart: Idrottsnämnden vill hålla Go Cart-event för 

sektionen i början på maj. De räknar med att det kostar 500 kr per person, och 

de vill ta ut en OSA på 300 kr per person. Det medför att sektionen 

subventionerar 200 kr per person. De räknar med 15 personer (oklart om detta 

är maxantal eller förväntat). Nettokostnad 3000 kr. 

 

● Idrottsnämnden - hyra fotbollsplan: Inför fotbollsmatchen mot Uppsala vill 

Idrottsnämnden hyra en fotbollsplan för träning med laget (alltså inte själva 

matchen). 700 kr/h under 1,5 h. Nettokostnad 1050 kr. 

 

● RePorter – veckovis pub “Plubben”: budget för vanlig pub, inklusive inköp av 

märken som ska säljas till inköpspris. Nettokostnad 0 kr (inte medräknat 
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barförsäljning). 

 

● I-Alumni – Märken till adepter och mentorer för mentorskapsprogrammet: de 

vill bjuda på dessa märken såsom tidigare år. Nettokostnad 2248 kr. 

 

● Styrelsen – Diplom förtroendevalda: Nettokostnad 1500 kr. 

Hampus -  Har ni en lista på alla icke godkända äskningar? 

  Max Kenning - Inga icke-godkända äskningar finns i nuläget 

2.2 Rapportering av Per Capsulam – beslut 

Inga Per Capsulam beslut. 

2.3 Övriga rapporter  

3. Beslutsärenden  

3.1 Beslut om teckning av föreningens firma 

Mötet beslutade att göra ändringar i föreningens firmateckning. 

3.2 Beslut om fullmakter  

3.2.1 Kassör och Ordförande 

Mötet beslutade att utse Caroline Sorsa 19940829-7043 och Max Kenning 20011205-4150 
att oinskränkt företräda föreningen var för sig i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland 
annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse 
behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.  

3.2.2 Avtalsrätt för Näringslivsansvarig 

Mötet beslutade att ge Pontus Hovberger 20001212-2032 fullmakt för avtalsrätt.  

3.3 Beslut om att upphäva all tidigare firmateckningsrätt 

Mötet beslutade att upphäva all tidigare firmateckningsrätt. 

4. Valärenden  

4.1 Entledigande av valberedningsledamot  

Valberedningsledamot Gustav Ek ber om att entledigas. Då enbart SM kan entlediga 
en ledamot görs detta inte idag. Istället föreslås en sådan punkt till SM#1 i höst. 

Mötet beslutade att föreslå SM#1 att entlediga Gustav Ek som valberedningsledamot. 

4.2 Tillförordnande av Kulturattaché för Kulturnämnden  

Seth Ödling ber om att tillförordnas positionen som Kulturattaché. Valberedningen 
har tillfrågats och är okej med tillförordnandet. 
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Mötet beslutate att tillförordna Seth Ödling som kulturattaché för kulturnämnden. 

4.3 Tillförordnande av Ordförande för Internationella Gruppen  

Inga kandidater i nuläget. Max föreslår att ingen tillförordnas i dagsläget. 

Max Völcker - Tidigare har det funnits en bas av svenska studenter som upprätthåller 
ordningen i Internationella Gruppen, det är i grunden bra om det finns en engagerad 
svensk student för att undvika liknande problem i framtiden. Tanken med 
Internationella Gruppen under Mottagningen är att inkludera svenska studenter i 
sektionen.  

Carl-Åke Willberg - Maxime vill fortsätta planeringen och arbetet som Ordförande för 
Internationella Gruppen till hans hemfärd från Sverige den 22 juni. Maxime vädjar till 
styrelsen att få hjälp med verksamheten fram tills dess. Maxime fortsätter således vara 
verksam.  

Max Völcker - Om man är med i internationella gruppen får man utbytespoäng, tyvärr 
har ingen från industriell ekonomi varit det de senaste två åren. 

Rebecka - Poängterar att det funnits engagemang från studenter på sektionen i den 
Internationella Mottagningen tidigare år 

Mötet beslutade att inte tillförordna någon i dagsläget. 

5. Bara Diskussionspunkter  

5.1 Enskilt finansiellt stöd för Sektionsmedlemmar  
 
Max Kenning - Framhäver att ett finansiellt stöd för Mottagningen, i syfte att alla ska 
kunna delta under Mottagningen, hade varit fördelaktigt. Processen skulle gå via de 
som har tystnadsplikt på sektionen. Alkohol får dock ej subventioneras och kostnaden 
för denna måste ligga över 25% av systembolagets prissättning.  

Linn - Det låter som en bra idé, undrar dock om man får bjuda på hela middagar? 

Caroline - Finner idén bra, men undrar hur skall ansökningen gå till, man måste på 
sätt och vis blotta sin finansiella situation för sektionen. 

Hampus - Man kanske istället borde trycka på att man subventionerar Mottagningen i 
sin helhet för deltagarna. 

Caroline - Det finns i dagsläget en äskning på just detta. Att subventionera 
Mottagningen för n0llan. 

Max Kenning - Har tidigare erfarenhet av liknande verksamhet och tror ej att 
blottningen utgör ett värre problem än det goda som det gör. 

Caroline - I dagsläget är det enbart skyddsombud och socialt ansvarig som har 
tystnadsplikt. Bör allt ansvar läggas på dem? 

Max Kenning - Man kan kanske tala med studenthälsan om det känns tryggare? 
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Carl-Åke Willberg - Det går att skaffa tystnadsplikt för individer i sektionen i syfte att 
utföra detta. Man skulle då inställa en ny position för detta. Sektionen ska emellertid 
vara lika för alla. Rimligt med “broad strokes”.  

Max Kenning - Om en sådan äskning som Caroline påpekar finns kanske vi bör gå 
vidare på det istället och subventionera Mottagningen i sin helhet? 

Carl-Åke Willberg - Mottagningen är ett stängt event, det är lättare att spendera 
sektionens pengar på öppna event. 

Max Kenning - Förtydligande, subventioneringen skulle röra framförallt n0llan. 

Caroline - Det är i dagsläget redan subventionerat för n0llan, men då folk kanske drar 
sig för att medverka på I-Gasquen med anledning av alla event under fuskveckan kan 
det vara värt att subventionera det ytterligare. 

Oliver - Talar för att det ska subventioneras för alla.  

 

 

5.2 Sektionens nya pilotprojekt “iSkillnad”  

Max Kenning - Ett nytt pilotprojekt sedan SM4 som arbetar mot de globala målen. 
Pilotprojekt är första steget mot en nämnd, vi bör möta iSkillnad som nämnd i syfte att 
ge dem erfarenhet. De behöver inte officiellt finnas i ett kluster, men det hade 
underlättat. 

Carl - Lägg dem under kommunikationsklustret, det handlar mycket om 
kommunikation, även sociala klustret är rimligt. 

Oliver - Finns en poäng i att lägga dem i kommunikationsklustret, men vi bör först 
kolla hur de ämnar utföra sitt arbete. 

Max Kenning - De vill  jobba i event en gång per period mot ett av de globala målen. 

Emma - Det känns lite oklart hur mycket det har med kommunikation att göra? 

Max Völcker - Vi kanske kan överväga att lägga iSkillnad i studieklustret? Vissa 
sektioner har en kontaktperson för alla nämndprojekt som arbetar för att underlätta 
projektarbetet.  

Rebecka - Lite oklart var de ligger i dagsläget, kanske event eller eventuellt ett 
samarbete mellan flera kluster. Jag trodde att de skulle samarbeta med nämnder 
genom att till exempel motverka svinn i samband med andra nämnd-event. 

Max Völcker - Stöd behöver dem, spelar egentligen ingen stor roll vem som formellt 
har ansvaret. Vi kan se vad de behöver och sedan reevaluera.  

Max Kenning - Det är ett pilotprojekt, det viktiga i nuläget är att de har en 
kontaktperson i styrelsen som de kan bolla idéer med. 
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Linn - Har vi möjlighet att bjuda in dem till möten med de förtroendevalda? Om de 
vill samarbeta med andra nämnder kan detta vara fördelaktigt. 

Max Kenning - Håller med.  

 Rebecka - Får de vara med i centralrekryteringen i höst? 

Carl-Åke Willberg - Här tycker jag att det är bättre att ha koll på det, så att alla vet 
vad som gäller, dessutom får fler plats i sektionsengagemanget.  

 Oliver - Vi bör ha dialog innan vi fattar beslut. 

  

Max Völcker - Som svar på fråga om varför studeiklustret: Studieklutret bör 
övervägas då även de fokuserar på hållbarhetsmålen som KTH centralt jobbar för. 
Men om det är mer evenemang-relaterat kanske eventklustret? 
 

Linn - I och med att hållbarhetsmålen innehåller det som GenI gör, hur kommer detta 
påverka GenI och rekryteringen? Konkurrerar de med varandra? Kan bli oklart för 
sektionsmedlemmarna vem som gör vad. 

Rebecka - De bör särskiljas så att det inte överlappar för mycket. 

Max Kenning - De bör antingen placeras i samma kluster för att främja samarbeten 
GenI och iSkillnad emellan, eller separeras i olika kluster för att främja tydligheten i 
skillnaderna. 

Oliver - Jag skulle eventuellt kunna samarbeta med iSkillnad för musikhjälpen, jag 
kan ta det ursprungliga mötet. 

 Oliver - Vill ha stöd i att ta fram vilka frågor vi vill ha svar på från iSkillnad. 

5.3 Present till Sektionen för Teknisk Fysik  

Max Kenning - Vi har blivit inbjudna till deras jubileumssittning, OSAN är idag. Två 
platser är vi garanterade, två reserver om det finns eventuellt finns mer plats. 
Evenemanget hålls 21 Maj klockan 17.00.  

Oliver - Det beror väl på Linköpingskravallen? 

Max Kenning - De som ska åka till linköping åker hem tidigt den 21:a är min tanke. 

Max Kenning - Berättar om linköpings utekravall, är vi intresserade av det? 

Pontus - Kan inte närvara. 

Linn - Jag skulle kunna delta på T-fys. 

Max Kenning - Vi tar då ett beslut i att vänta med att gå på utekravallen till nästa år, 
men tackar för inbjudan.  

Linn och Max går garanterat på T-fys jubileum. 
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Max Kenning - Det är även tradition i att man ger en gåva till sektioner som bjuder in 
till sådana event. Vi tar den diskussionen vid senare tillfälle. Eventuellt ett timglas? 

Diskussionen bordlades.  

6. Övriga ärenden  

6.1 Övriga frågor 

6.1.1 Förtydligande av Subventionerad Phöspeng 

Carl-Åke Willberg - Förtydligande, “äskningen” som inkom av Caroline Sorsa 
rörande att subventionera Phösets Phösspeng gavs som svar på hur sektionen 
kan spendera mer pengar, den var alltså inte en officiell äskning. 

6.1.2 Fågelholk till Osqvik 

Carl-Åke Willberg - Vi har en fågelholk som ska målas och sättas upp på 
osqvik den 17:e maj, den går att hämta i KårEx.  

Oliver - Kan måla den i dekis om behov finns. 

Rebecka - Måste den färdigställas till den 17:e? 

Carl-Åke Willberg - Ja, den ska finnas inför Mottagningen och sätts upp den 
17:e. 

Oliver ansvarar för att fågelholken målas och lämnas in i tid 

  6.1.3 Förtydligande av Mötesschema 

Max Völcker - Hur lägger ni upp era möten i framtiden, hur många och när? 

Max Kenning - Ett lunchmöte varje vecka, ett kvällsmöte varannan vecka och 
cirka ett STM per månad. 

6.1.4 Diskussion rörande formalia 

Max Völcker - När vi talar om nämndprojekt som ISkillnad, finns det mycket 
diskussion kring icke reglerade ämnen. Om ni vill förankra diskussioner kring 
vad som är rättigheter, nämnder etc. eller ej får ni gärna diskutera det med 
mig. 

6.1.5 Budgetarbetet 

Max Völcker - Kring budgetarbetet, vad ni ska bygga det på. Tankegångarna 
brukar följa “ska vi bara följa föregående styrelse”. Det kan vara värt att 
diskutera internt vilka ekonomiska principer ni vill göra budgeten på 

 

6.2 Information om nästa möte  

Vi har ett STM till innan sommar för att följa beslutet om Seniorkollegiet, detta beslut 
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måste fattas på ett STM under våren. Detta STM kommer ske närmare inpå 
sommaren. 

7. Mötets högtidliga avslutande  

 
 Max Kenning förklarar mötet avslutat 13.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ordförande: Max Kenning  Sekreterare: Gustav Ek 

 

 

 

 

 

 

Justerare: Linn Rågmo   Justerare: Caroline Sorsa 
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