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Styrelsemöte 4 
 
När? 30 mars 2022, 12.15 (..) 
Var? KC:M Q 
Hur? Effektivt. 
 

Närvarande styrelseledamöter Närvarande adjungerande 
Melinda Allgurén, Ordförande 
Malin Wahlström, Vice Ordförande 
Carl-Johan Stambolovski, Skattmästare 
Elin Cardell, Administrativt Ansvarig 
Albin Thuvér, Husansvarig 
Arvid Hjortsberg, Socialt ansvarig 
Camilla Sandberg, Kommunikationsansvarig 
Anastasia Eklund, Utbildningsansvarig 

Rasmus Sobel, Generalsekreterare 
Johanna Bistedt, Hovmästare 
Pontus Sjöstrand, Seniorsledamot 
Emma Persson, Sexmästare 
Erik Högberg, Vice Skattmästare med 
Sexmästeriansvar 

 

§1 OFMÖ (Beslut) 

 Ordförande Melinda Allgurén förklarar mötet öppet klockan 12.16 

§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, SM3 220302 (Beslut) 

Styrelsen beslutar 

att       godkänna protokollet. 

§8 Fastställande av dagordning (Beslut) 

 Styrelsen beslutar  

 att godkänna dagordningen. 

§9 Kåren informerar (Information) 

Generalsektreterare Rasmus Sobel berättar att Puben är stängd idag och att 

Fullmäktige då nya heltidare väljs in kommer att ske snart. Han informerar också om 

att det kommer hållas en workshop med Teach For Sweden imorgon (torsdag 21/3) 

och att man kan anmäla sig till Ledningsgruppen för Utbildningsutskottet genom att maila 

hu@tlth.se. 

§10 Utskotten informerar (Information) 

Verkstan: Håller på att förbereda M-Cykeln för SMART och Karnevalen. Bygger 

förvaringslåda till sektionens tält. 

SRM: HerTechFuture-dagarna pågår just nu så HTF-gruppen har fullt upp. Sittning 

med VM-truppen kanske nästa vecka.  

INFU: Ska ha Skiphte ikväll. Jobbar också med att ta fram en egen logga. Har 

diskuterat mycket angående vilka bilder som ska publiceras på vilka plattformar och 

vilken bild sektionen vill visa utåt.  

Seniors: Ska hjälpa till på SMART och göra lunch. 

Sexet: Planerar sittning för SMART på fredag. Kommer inte dra i station på lördag. 

Nästa fredag firas GT-dagen med terminens enda After School. 

Skatt: Ligger i fas med bokföringen, jobbat med NGM för att förbättra vissa rutiner 

kring fakturor. Uppdaterar utseendet på Budgetdokumentet så det blir bättre. 

Caféet: Uppdaterar sitt utbud, problem med leveranser och funderar på hur det kan 

lösas. 

TD-gruppen: Är i full gång med verksamheten. Legoresan är ”hot topic” då det är lite 

underbemannat på den fronten.  
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AKTU: Sittning på hjul på lördag och Summer Games som ”ligger och pyr”. Daglig 

verksamhet rullar på. 

Styret: Planerar och gör operativa förberedelser inför SMART som är i helgen samt 

Vårterminsmötet den 12 april. 

§11 Entledigande av förtroendevald post (Beslut) 

 Se Bilaga 2, Entledigande av Vice Skattmästare med Sexmästeriansvar 

 Vice Skattmästare med Sexmästeriansvar Erik Högberg tackar för en rolig tid! 

 

Mötesordförande öppnar för frågor. Hovmästare Johanna Bistedt frågar vem som har 

problem nu. Ordförande Melinda Allgurén förklarar att Styrelsen kommer jobba för att 

tillsätta posten så snart som möjligt. 

 

 Mötesordförande öppnar för diskussion. Diskussion förs. 

 

 Styrelsen beslutar 

     att entlediga Erik Högberg från posten Vice Skattmästare med Sexmästeriansvar.

  

§12 Äskning kring Regattabåt (Beslut) 

 Se Bilaga 3, Motion angående äskning för återuppbyggnad av regattabåt 

Skattmästare Carl-Johan Stambolovski presenterar vad Styrelsens kommit fram till. 

 

Mötesordförande öppnar upp för frågor. 

 

Mötesordförande öppnar upp för diskussion. Diskussion förs kring äskningen. 

 

 Styrelsen beslutar 

     att godkänna äskningen. 
 

§13 Fyllnadsval (Beslut) 

 §13.1 Alumniansvarig 

 Mötesordförande öppnar upp för spontankandideringar. 

 §13.2 Vice Skattmästare med Sexmästeriansvar 

 Mötesordförande öppnar upp för spontankandideringar. 
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 Styrelsen beslutar 

     att bordlägga punkten fyllnadsval till nästa styrelsemöte. 

§14 Tackgåva till avgående inspektor (Diskussion) 

 Mötesordförande öppnar upp för diskussion. Diskussion förs.  

§15 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor tas upp. 

§16 OFMA (Beslut) 

 Mötesordförande Melinda Allgurén förklarar mötet avslutat klockan 12:38.  
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Vid protokollet 

 

 

 

Elin Cardell 
Administrativt Ansvarig 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 

Melinda Allgurén   Malin Wahlström 
Ordförande    Vice Ordförande 
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