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Styrelsemöte 3   
 
När? 2 mars 2022, 12.15 (..) 
Var? KC:M Q 
Hur? Med brist på gafflar 
 

Närvarande styrelseledamöter Närvarande adjungerande 
Melinda Allgurén, Ordförande 
Malin Wahlström, Vice Ordförande 
Elin Cardell, Administrativt Ansvarig 
Albin Thuvér, Husansvarig 
Arvid Hjortsberg, Socialt ansvarig 
Oscar Peil, Eventansvarig 
Camilla Sandberg, Kommunikationsansvarig 
Anastasia Eklund, Utbildningsansvarig 

Linnea Jungestad, Kårrepresentant 
Erik Dättermark, InfU-Ordförande 
Sofia Robertsson, Vice InfU-Ordförande 
Axel Billing, Verkmästare 
Victor Lennartsson, Vice Verkmästare  
David Petersson, Vice Seniorsordförande 
Linnéa Rydberg, Vice SRM-Ordförande 
Pontus Sjöstrand, Seniorsledamot 
Joel Toryd, Cophøs 
Axel Björnberg, Revisor emeritus 
André Laurent Hedlund 
 

 

§1 OFMÖ (Beslut) 

 Ordförande Melinda Allgurén förklarar mötet öppet klockan 12.15. 

§2 Val av mötesordförande (Beslut) 

  Styrelsen beslutar  

      att välja Melinda Allgurén till mötesordförande. 

§3 Val av mötessekreterare (Beslut) 

  Styrelsen beslutar 

      att välja Elin Cardell till mötessekreterare. 

§4 Val av justerare (Beslut) 

Styrelsen beslutar 

att uppdra åt Malin Wahlström att jämte ordförande justera 

 mötesprotokollet. 

§5 Mötets behöriga utlysande (Beslut) 

 Styrelsen beslutar 

     att mötet är behörigt utlyst. 
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§6 Adjungeringar (Beslut) 

  Styrelsen beslutar 

att       adjungera samtliga närvarande på mötet med yttrande-och 

yrkanderätt. 

§7 Godkännande av tidigare protokoll, SM2 220216 (Beslut) 

Styrelsen beslutar 

att       godkänna protokollet. 

§8 Fastställande av dagordning (Beslut) 

 Styrelsen beslutar  

 att godkänna den uppdaterade dagordningen med nämnda ändringar. 

§9 Kåren informerar (Information) 

- Kårrepresentant Linnea Jungestad informerar om att ValFM är i gång.  

- Kåren håller också på med SpeakUp Days just nu och uppmanar att gå dit och göra sin 

röst hörd. De har både godis och kaffe samt fina priser man kan vinna om man svarar 

på deras enkät. 

- Bastun öppnade måndagen 1/3. Om man vill ha access googlar man access TLTH så 

hittar man en länk där! 

§10 Utskotten informerar (Information) 

Informationsutskottet: Alla poster tillsatta, taggat gäng!! Arbetet fortgår som det ska. Har 

tagit aktivafoton som kommer upp på hemsidan inom kort. Gått runt till nästan alla utskott 

angående beställningsformuläret och vad som gäller vid samarbete med 

Informationsutskottet.  

Sexmästeriet: Inte så mycket nytt. Håller halvtidssittning för M18 och M19 på fredag! 

Seniors: Fullt upp med medaljfix. Har satt upp en kalender i MaskinerI:et i syfte att bidra med 

Pompa och Ståt till sektionen! 

Studierådet (SRM): Har avslutat CEQ-processen. Fyllt några poster. Planerar för CEQ-lotteri 

efter tentorna. Blandad uppslutning på mötena men mysigt. Ska eventuellt hålla en aktivitet 

på Internationella kvinnodagen? 
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Nollningsutskottet: Phadderrekryteringen är klar (skönt) och nu planeras nollning, utstyrsel 

och film. 

Verkstan: Tar upp det skyddsrum där både Verkstan och Bunkern ligger, och det faktum att 

det kan uppstå en situation där Sektionen får 48h på sig att tömma detta. Behövs en 

gemensam plan mellan de som förfogar över skyddsrummet i så fall. 

§11 Styrelsen informerar (Information) 

Planering inför Storskiphte. Kommer bli fett. Planerar också för SMART. Vårterminsmötet 

kommer också snart. 

§12 Fyllnadsval av förtroendevalda poster (Information) 

§12.1 Likabehandlingsombud 

Kandidat André Laurent Hedlund presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs 

kring kandidaten. 

 

Styrelsen beslutar 

att välja André Laurent Hedlund till Likabehandlingsombud. 

§12.2 Alumniansvarig 

 Mötesordförande Melinda Allgurén öppnar upp för spontankandideringar till posten. 

 

Seniorsledamot Pontus Sjöstrand nominerar Axel Björnberg som tackar nej till 

nomineringen. 

Eventansvarig Oscar Peil nominerar Pontus Sjöstrand som tackar nej till nomineringen 

även denna vecka. 

§13 Uppdatering av Riktlinje gällande samarbete med informationsutskottet (Beslut) 

InfU-Ordförande Erik Dättermark presenterar ändringsförslaget som det är tänkt att 

se ut. Förslaget innebär en uppdatering av riktlinjen för att den ska överensstämma 

med hur INFU arbetar idag. 

Mötesordförande Melinda Allgurén öppnar upp för frågor. Diskussion förs kring 

förslaget. 

 

Styrelsen beslutar 

att godkänna ändringsförslaget med villkoret att formuleringar samt formalia 

uppdateras så att det överensstämmer med det presenterade förslaget. 
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§14 Motion angående budgetsprängning av budgetposten Nolleuppdrag (Beslut) 

Cophøs Joel Toryd och Verkmästare Axel Billing presenterar motionen och svarar på frågor. 

Diskussion förs kring motionen. 

 

Under diskussionen lyfts frågan vem som ska ansvara för båten. Det är nog Verkstan. 

 

Mötesordförande Melinda Allgurén yrkar på att ålägga Nollningsutskottet att i samråd med 

Skattmästaren se över hur pengarna kan bes om på bästa sätt 

 

 Styrelsen beslutar 

 att avslå motionen. 

 

Melinda Allgurén yrkar på att bordlägga punkt §15 Tackgåva till avgående inspektor samt §16 

Övriga frågor till nästa Styrelsemöte. 

 

 Styrelsen beslutar 

 att godkänna yrkandet. 

§17 OFMA (Beslut) 

 Mötesordförande Melinda Allgurén förklarar mötet avslutat klockan 13:06.  
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Vid protokollet 

 

 

 

Elin Cardell 
Administrativt Ansvarig 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 

Melinda Allgurén   Malin Wahlström 
Ordförande    Vice Ordförande 
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