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Styrelsemöte 7 
 
När? 19 oktober 2022, 12.15 (..) 
Var? KC:MQ 
Hur? Redo för tenta-p 
 
 

Närvarande styrelseledamöter Närvarande adjungerande 
Melinda Allgurén, Ordförande 
Malin Wahlström, Vice Ordförande 
Carl-Johan Stambolovski, Skattmästare 
Elin Cardell, Administrativt Ansvarig 
Albin Thuvér, Husansvarig 
John Moberg, Näringslivsansvarig 
Amanda Raaschou, Eventansvarig 
Camilla Sandberg, Kommunikationsansvarig 
Anastasia Eklund, Utbildningsansvarig 

Love Barany, Kårkontakt 
Tindra Hjort, Cophøs 
Cornelia Oddstig, Gudphadder 
Klara Massasly, TDG-Ordförande 
Anna Ancker Persson, Vice TDG-Ordförande 
Agnes Eriksson, Ølphørman 

 

§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-oc

 yrkanderätt. 

§7 Godkännande av tidigare protokoll, SM6 221005 (Beslut)

 Se Bilaga 1, SM5 220504 

 

Styrelsen beslutar 

att       godkänna protokollet. 

§8 Fastställande av dagordning (Beslut) 

 

 Styrelsen beslutar  

 att godkänna dagordningen. 

§9 Kåren informerar (Information) 

Kårkontakt Love Barany berättar att kåren nu utlyser flera poster. På HöstFM kommer 

en hel del poster väljas in, då genom golvkandidatur. Det går att läsa mer på deras 

hemsida. Love informerar också om att det Igår tillsattes en ny Kårordförande, Carl 

Boklund. Tjoho! Han börjar arbeta direkt. 

§10 Utskotten informerar (Information) 

NGM: Ganska lugnt. Hade en väldigt lyckad inspirationsföreläsning i måndags. Bra 

koncept! Satsar på att ha en inspirationsföreläsning per termin så det blir 

förhoppningsvis en i vår också. 

SRM: Inte så mycket på g, men hade kick-off i lördags för att få med nya åkreppar i 

utskottet. 

InfU: En ”well oiled machine”. Årsboken är på gång och ett prylsläpp med massa cool 

stuff på G. 

Skatt: Samma gamla vanliga :’) 

Valberedningen: Har börjat intervjuperioden inför HT2. 

Sexet: Oktoberfest närmast, sen kommer Masqueradbalen. 

NollU: Ska skicka ut och pusha för att söka phøs, tagga upp lite. Ska också flytta en 

120 kg balk (*nervösa skratt från styret*). 

Verkstan: Ingen cykelkväll i torsdags på grund av höstterminsmöte. Fortfarande osams 

med AKTU angående torsdagsaktiviteter :’( 
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TD: Hoppas på att få pengar till sittning. Ska också ha masqueradpyssel där man kan 

göra sin egen mask! 8-) 

AktU: Idrottsgruppen jobbar ganska aktivt. Jubileumsgruppen är i gång. 

Caféet: Rullar på jättebra, säljer som aldrig förr. Pratar ihop sig med aktu och TD 

angående kaffekoppsmålning. Ska också hålla brunch i höst! 

§11 Äskning för TD-Sittning (Beslut) 

 Se Bilaga 2, Äskning TDG-Gruppen 

TDG-Ordförande Klara Massalsky och Vice TDG-Ordförande Anna Ancker Persson 

presenterar äskningen och svarar på frågor. Diskussion förs kring äskningen. Det 

diskuteras om det är bäst att äska eller att spränga den budgetpost som finns för 

evenemang anordnade av TDG. Mötet enas om att äskning är rimligt i det här fallet. 

Till nästa år bör dock funderas på om budgeten bör revideras för att rymma TD-

sittningen. 

  

 Styrelsen beslutar  

 att godkänna äskningen. 

§12 Äskning för iZettles (Beslut) 

 Se Bilaga 3, Äskning iZettles 

Ølphørman Agnes Eriksson presenterar äskningen och svarar på frågor. Det förtydligas 

att sexet kommer behöver använda sina mobiler till iZettles efterom sektionen inte har 

tillräckligt många iPads. Det klargörs också att de saker som äskas för ska tillfalla 

Sexet. Diskussion för kring äskningen.  

Elin Cardell yrkar på att godkänna äskningen med summan 4000 kr för att ta höjd för 

eventuell frakt och omkostnader.   

  

 Styrelsen beslutar  

 att godkänna äskningen med summan 4000 kr. 

§13 Disponering av pengarna från Storskiphtet (Beslut) 

Ordförande Melinda Allgurén berättar om sittningen på Göteborgs Nation som hölls 

under Storskiphtet i februari. Sektionen har fått rabatt till följd av att sittningen inte 

motsvarade sektionens förväntningar. Denna rabatt uppgår till 20 000 kr. Melinda 
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öppnar för diskussion angående vad sektionen ska spendera dessa pengar på. 

 

Det frågas om det går att använda pengarna till Storskiphtet 22/23 istället. 

Skattmästare CJ svarar att det teoretiskt sätt går att avsätta pengarna i en projektfond 

avsedd för Storskiphtet 2023. Malin lyfter att vi nog vill använda pengarna till de som 

var på Storskiphtet 2022 för att kompensera, viket inte är samma personer som är 

bjudna till Storskiphtet 2023. 

Melinda presenterar två alternativ: betala tillbaka pengar till de som var på sittningen 

vilket skulle innebära mycket arbete för Skattmästeriet, eller att använda pengarna för 

att göra något kul i år. Några förslag är fredagsgodis i MaskinerI:et resten av terminen, 

bjuda på pizza i samband med en filmkväll eller bjuda på en lunch. Man kan också ge 

en julklapp till alla som var på Storskiphtet. 

 

Albin Thuvér yrkar på 

att  ålägga styrelsen 2022 att erbjuda alla som var på Storskiphtet en 

kompensation. 

  

 Styrelsen beslutar  

 att godkänna yrkandet. 

§14 Övriga frågor 

Budgetsprängning för SMART 

Skattmästare Carl-Johan Stambolovski har ett övrigt ärende angående 

budgetsprängning för SMART. När Styrelsen anordnade SMART i våras spenderades 

mer pengar än planerat. På samma budgetpost är det tänkt att den nytillsatta styrelsen 

för 2023 ska få åka på höstens SMART. För att kunna skicka dem behöver 

budgetposten sprängas. Melinda tillägger att resan i höst går till Luleå vilket gör att det 

kostar mer än vad det brukar göra. Melinda öppnar för diskussion. 

Mötet är eniga om att SMART är något som gynnar styrelsens arbete och sektionen. 

CJ förtydligar att vi i dagsläget har ca 15000kr att spendera, men resan kommer att 

kosta ca 25 000kr. Mötet enas om att även om det är ett stort ekonomiskt beslut så 

kan beslutet fattas på ett Styrelsemöte eftersom ärendet inte kan vänta till HT2. 
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Melinda yrkar på 

 att  låta samtliga närvarande sektionsmedlemmar i rummet ha rösträtt i denna fråga. 

 

Mötet beslutar 

att  budgetspränga budgetposten SMART med 25 000 kr. 

§15 OFMA (Beslut) 

 Mötesordförande Melinda Allgurén förklarar mötet avslutat klockan 13:03.  
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Vid protokollet 

 

 

 

Elin Cardell 
Administrativt Ansvarig 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 

Melinda Allgurén   Malin Wahlström 
Ordförande    Vice Ordförande 
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