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20170425
Mötesordförande: Andreas Kopp

Mötessekreterare: Felicia Fröjd

Justerare: Alexander

Närvarande: Alla förutom Julia men Bergsman Souzan Hammadi och Hedda Pousett var närvarande.

Souzans punkter
1. Fler klassrepresentanter? Typ 3-4 per klass istället för två
2. Kursvalspuben den 10 maj
3. En budget för SN
4. PAS i styrelsen

Allmänt nytt som händer just nu:
-

Nytt studieråd som har börjat komma igång

Att lägga till en fler klassrepresentanter anser styrelsen inte skulle vara några problem alls så det är upp till
valberedningen att hitta fler, 3-4 stycken anses rimligt.
Souzan jobbar med att få lite mastersstudenter att komma och prata om sin master på kursvalspuben den
10 maj och även bjuda in studievägledarna. Souzan får också prata med Julia om det går att lägga ungefär
300 kr på mat för de som ställer upp och kommer och pratar.
Pengarna från ITM skolan som kommit till sektionen har nu blivit mer ”öronmärkta” och kommer gå till
studierelaterade saker vilket gör att studienämnden kommer styra över dem. Eftersom KTH har valt att ta
in färre elever så kommer också summan att ändras från 24 000 till 20 000 kr. Detta är något som vi kan ta
med i vår överlämning och också när vi skriver ett nytt budget förslag inför nästa år.
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Vi anser att en styrelsepost för PAS skulle kunna öka jobb mångden så pass mycket att antalet sökande till
posten skulle gå ned. I stället tycker styrelsen att det kan vara en bra ide att tillsätta ett möte med styrelsen
1 gång i månaden i samband med ITM mötet som också det sker en gång i månaden för att ”styra upp”
kommunikationen lite mer. Ett förslag är att också KOMMA ska medverka på ITM mötena för att kunna
stödja PAS i detta. Detta får tas med i både styrelsens, KOMMAs och PAS överlämning.
Souzan får ha en informationspunkt på SM om några av de saker som sagts nu, tex. Klassrepresentanterna.

Heddas motion
Vi anser som helhet att detta är ett mycket bra förslag!
Lite småsaker som ska ändras/skrivas till:
-

-

Hederspost blir hedersuppdrag.
Sittande fanbärare och styrelsen tar fram oberoende av varandra en ny fanbärare och en vice
istället för två av varje. Om detta röstas igenom bör ett styrdokument över hur allt praktiskt
fungerar skrivas, tex om handskar och schmeck till personen i fråga, hur valet går till och betalning
för att få gå på tex. Skansen och Nobel.
SNNC till SSCO.
Även punkt 4:3 ska ändras smått i stadgarna.

Alkoholpolicyn
Kopp fixar en policy och skickar den för korrekturläsning till oss andra.

Klubba balpengarna
Både vi och W ger 2 500 kr extra var till balen, alltså totalt 5 000 mer till dem. Om balen däremot får in mer
sponsring i efterhand så ska de pengarna först gå till att ”betala tillbaka” till sektionerna.

B200
Gunnar har efterfrågat lite pengar till B200 så att de kan hyra högtalare och generator till Beer-run. Vi kan
tänka oss att ge dem 2 000 kr från ”nya roliga aktiviteter” i budgeten.

Öppna konto till ÖPH
Julia får ge ÖPH tillgång/fullmakt till deras konto så fort hon kommer tillbaka.
(Julia får också kolla upp allmänt vilka som har access till Bergs konto när hon kommer tillbaka så att inte
folk som inte ska ha det har det)

Inför SM
Stadgeändringen ska tas upp igen
2 stycken infopunkter ska tas med, PAS och KF
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Motioner ska tas med och svaren.
Alkoholpolicyn
Kollar om Koller kan tänka sig vara mötesordförande till SM igen och om han inte kan så kanske Emma från
K eller Fanny från W.

Balen
Presentera nya styrelserna och årets funktionär.
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