Minnesanteckning 2020-04-28
Närvarande:
Sebastian Nylén
Alfred Berg
Lynn Johansson
Ebba Knutsson
Max Broström
Josefine Blomqvist
Hanna Gertsson
Hugoh Nykander
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N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1.

Formalia
Föredragare: Sebastian Nylén
1. Mötets öppnande
Sebastian Nylén förklarar mötet
öppnat
Styrelsen beslutar att

§ 2.

2. Val av mötesordförande

utse Sebastian Nylén till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Lynn Johansson till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

Emil Andreasson, Emilia Friberg,
Hugo Eriksson, Isak Jonasson, Jenny
de Bruin och Märta Ranjsö Zander
ges närvaro-, förslags- och
yttranderätt till dagens möte

5. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

6. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

Diskussioner
1. Respons från föregående styrelser gällande fel i bokföring
Ebba har kontaktat föregående styrelser gällande felet i bkoföringen. Samtliga av de
kontaktade verksamhetsåren är medvetna om felet och vissa har gjort insatser för att
åtgärda problemet. Ebba har sett över boksluten och verifikationerna för tidigare år
och anser att styrelsen ska presentera felet för medlemmarna under Sektionsmöte 4,
vilket resten av styrelsen är eniga om.
2. Budget verksamhetsår 2020/2021
Ebba informerar om att budgeten är uppdaterad. Ebba kommer att presentera de
avvikelser som finns från bilagesamlingen till Sektionsmöte 4 som tilläggsyrkande.
Ebba skickar Powerpoint-slides med saker som behövs läggas till.
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3. Sektionsmöte 4
Ebba kommer presentera Budget för verksamhetsår 2020/2021 och fel i
bokföringen. Sebastian kommer ansvara för skärmdelning samt breakout-rooms.
Efter styrelsemötet ska breakout-rooms testas. Närvaron sköts av samtliga i styrelsen
via Google-kalkylark likt vanligt sektionsmöte. Lynn skickar ut en påminnelse till
utskottsordförande om att Sektionsmöte 4 kommer äga rom. Samtliga i styrelsen ska
vara inloggade via Zoom-rummet klockan 18.00.
4. Info sponsringsansökan
Alfred informerar om att inom två veckor kommer vi få svar kring
sponsringsansökan till Studiesociala Samfonden. Teknologkåren har sökt sponsring
från Studiesociala Samfonden som ska täcka de förlorade intäkterna för kåren och
sektionerna kopplade till Covid-19. Sektionen kommer söka pengar för bland annat
Dodgeballen. Ebba tar fram hur mycket intäkterna för evenemanget har ökat
procentuellt per år som underlag till sponsringsansökan. Eventuellt kan andra
evenemang också täckas upp via denna ansökan.
5. Evenemang
Ebba informerar om att vissa utskott för tillfället ligger minus och undrar huruvida
mer pengar kommer in. Svaret är att denna förlusten skulle täckas upp av vårens
evenemang. Eventuellt kan dessa pengar sökas från Teknologkåren. Ebba tar fram
underlag och skickar till Alfred. För att undvika liknande situationer framöver är det
viktigt att styrelsebeslut fattas för att evenemang utanför budget ska få äga rum.
Detta för att öka transparensen mot medlemmarna.
6. Instagraminlägg av Alumniutskottet
Alumniutskottet planerar att publicera inlägg på sektionens sociala medier med 10
tips från alumner inom kort.

§ 3.

Övriga frågor
1. Sektionstillskott
Josefine har pratat med Teknologkåren om sektionstillskottet. I dagsläget får vi fullt
bidrag och pengarna förväntas komma om cirka 1-2 veckor.
2. Rektorsbeslut
Rektorn har fattat beslut kring Nolleperioden. Studiestarten 2020 inleds med digital
registrering. Om möjligt kommer sedan studiestardande aktivitet att inledas 26
augusti. Sebastian och Alfred fick information på Ordfrad om att beslutet eventuellt
ska revideras längre fram men i dagsläget är Nolleperioden förkortad. Det är viktigt
att vara medveten om att detta kan påverka rekryteringen runt denna period.
3. Föredragningslista sektionsmöte
Föredragningslistan till Sektionsmöte 4 behöver justeras. §3.5 Handlingsplan behövs
läggas till.
4. Info ETS
Sebastian informerar om hans möte med ETS. De meddelar att platserna på
programmen kommer fyllas nästa år och då trycket varit så högt funderar man på att
utöka antalet antagna. ETS vill även meddela att de är nöjda med vår hantering av
Covid-19. De vet tyvärr inget om plussningen. De ska se över antagningskraven på
kurser för att öka kvalitén. Just nu tar det lång tid att rätta tentor det vissa lärare är
sjuka. Skolan ber om förståelse.
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§ 4.

Avslutande formalia
Föredragare: Sebastian Nylén
Styrelsen beslutar att
1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2020.05.05 kl. 18.00 i A3101a

5. Mötets avslutande

Sebastian Nylén förklarar mötet
avslutat
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