Styrelsemötesprotokoll

Lunds Tekniska Högskola
23-09-2020

Maskinsektionen inom TLTH
Styrelsemöte 12
Tid och datum: ons 23 september 2020, kl
12.15 (..)
Plats:
Zoom
Närvarande styrelseledamöter:
Jakob Elofsson, Ordförande
Juliana Kalling, Vice Ordförande
Emma Christensson, Skattmästare
Anna Anderson, Cafémästare
Idun Jerlhagen Forsgren, SRMOrdförande
Christoffer Pålsson Andersson Verkmästare
Jonathan Gustafsson, Sexmästare
Eric Hammar, NGM-Ordförande
Lovisa Persson Hansson, AKTUOrdförande
§1

Närvarande adjungerande:
Gabriella Andersson, Kårrepresentant
Valter Hamberger, VM-truppen
Axel Carlsson, Kårrepresentant
Arvid Hjortsberg, Caféphørman

OFMÖ

(Beslut)
Ordförande Jakob Elofsson förklarar mötet öppnat kl 12.15

§2

Val av mötesordförande

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§3

välja Jakob Elofsson till mötesordförande

Val av mötessekreterare

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§4

välja Juliana Kalling till mötessekreterare

Val av justerare

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att

uppdra att Emma Christensson jämte ordförande justerar

mötesprotokollet

§5

Mötets behöriga utlysande

(Beslut)
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Styrelsen beslutade
att
§6

mötet är behörigt utlyst

Adjungeringar

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att

adjungera närvarande enligt listan som fylls i under mötet samt att ge

samtliga närvarande yttranderätt.
§7

Godkännande av tidigare protokoll, 200902 & 200917

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§8

godkänna tidigare protokoll.

Fastställande av dagordning

(Beslut)

Styrelsen beslutade
att
§9

godkänna dagordningen med tillägg med två eventbeskrivningar.

Kåren informerar

(Information)

Styrelsemöte igår med Kåren och klubbade igenom lite mindre strikta riktlinjer för lokaler, så
titta in dem för inspiration. Man kan fortfararande söka Kårstyrelsen.
Coronaenkäten handlar om ens välmående och hur man upplever att undervisningen har
fungerat. Man kan även gå med i projektgruppen för kårens verksamhetsplan.
§10

Utskotten informerar

(Information)

M6: Sexet håller på att planera höstens verksamhet. Haft mycket kontakt med AKTSAM,
Oskar Ström om lokalhantering osv.
9/10 After School – prelbokat Cornelis.
Sexet ska till Skanör 13-14/10. 10/11 är prel Oktoberfest baserat på
4/12 sista After Schoolen
11/12 – Masqueradbal AF Stora Salen.
Skatt: Skattar på och tar igen efter nollningen. Förbereder lite halvårsresultat. Mysig skattkväll
i måndags.
SRM: Rullar på. De olika grupperna håller på att planera sina events. Middag med
internationella studenter. Håller på att få igång studiekvällarna. Jobbar med Åk-repparna.
Bokar in CEQ och proglamledningsmöten. Håller på att beställa in aktivatröjor
Styrelsen: Vi alla håller på med valbroschyren. Hjälper valberedningen så mycket som möjligt
då det är en rätt stor föränding på g. Håller på att planera inför Hösterminsmöte I. Involerar
talmannen och valberedningen.
INFU: Full rulle med redigering från nollningen.
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AKTU: Full rulle! Alla små undergrupper håller på att planera någonting. Idrottsgruppen har
badminton ikväll, volleyboll imorgon. Motionsserier. Eventgruppen har flera event i rullning.
Pubquiz som har bytt datum till den 30/10.
NGM: Kommit fram med ett nytt avtal med ASSA ABLOY. Kul. Rekrytering inför MEKKA är i
full gång. Medlemmarna är i full gång med att ta kontakt med företag. På andra håll planeras
det event inför hösten med Eko & I. Stockholmsresan håller på att spika datum som lutar mot
stt äga rum i januari.
Café: Brunchgruppen planerar brunch. Fler och fler har börjat hitta caféet vilket är kul! Fått
kontakt med Andreas angående hälsa och miljö. AF är kontaktade enligt honom.
Verkstan: Har börjat fixa till ordentligt. Tagit tag i utrymmet i bunkerområdet. Arkivet osv. Det
går bra. Nu kan vi fokusera på oss själva lite mer.
Presidiet

§11

Äskningar

(Beslut)

§11.1 Äskning Café-renovering
Bilaga 1
Arvid Hjortsberg presenterar äskningen och svarar på frågor.
Jakob Elofsson lyfter att lokal-controller Andreas Svensson hävdar även att de eventuellt kan
stödja lite i projektet.
Nästa onsdag kommer Gabriella Andersson vara i möte med Andreas, så det finns tillfälle för
uppföljning då.
Styrelsen beslutade
att

godkänna äskningen från renoveringsfonden på 5000kr med uppmaning till att

kontakta Andreas samt att titta efter alternativ för redan existerande soffor och mattor.
§12

Övriga frågor

(Information)

§12.1 Diskussionsmöte ang Valbroschyren 17.00 Torsdag 24/9
Jakob Elofsson lägger in i kalender.

§12.2 Eventbeskrivning VM-middag
Bilaga 2
Valter Hamberger från VM-truppen presenterar eventbeskrivningen och svarar på frågor
Styrelsen beslutade
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§12.2 Eventbeskrivning VM-middag
Bilaga 2
Valter Hamberger från VM-truppen presenterar eventbeskrivningen och svarar på frågor
Styrelsen beslutade
att

godkänna eventbeskrivningen.

§12.3 Eventbeskrivning – Studiekvällar
Bilaga 3
Idun Jerlhagen Forsgren presenterar eventbeskrivningen och svarar på frågor.
Styrelsen beslutade
att

godkänna eventbeskrivningen

§12.3 Eventbeskrivning – Motionsserier
Bilaga 4
Lovisa Persson Hansson presenterar eventbeskrivningen och svarar på frågor.
Styrelsen beslutade
att

§13

godkänna eventbeskrivningen

OFMA
Ordförande Jakob Elofsson förklarar mötet avslutat kl. 12.58.

(Beslut)
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Vid protokollet

Labanak
Juliana Kalling
Vice Ordförande

Justeras

flab
Jakob Elofsson
Ordförande

Ake

Anakin

Emma Christensson
Skattmästare

