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1. Formalia
1.1 Mötets öppnande
Sektionens ordförande Carl Åke Willberg hälsar alla välkomna och
förklarar mötet öppnat 17.19. Antal närvarande medlemmar var 49.
1.2 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade att anse mötet behörigt utlyst
1.3 Val av ordförande för mötet
Carl Åke nominerade Erik Sandlöv till ordförande för mötet.
Ingen kandiderade på plats.
Mötet beslutade att välja Erik Sandlöv till mötets ordförande.
1.4 Val av sekreterare för mötet
Erik nominerade Charlotte Paulson Ramel till sekreterare för mötet.
Ingen kandiderade på plats.
Mötet beslutade att välja Charlotte Paulson Ramel till mötets sekreterare.
1.5 Val av två justerare tillika rösträknare
Annie Holgersson nominerade Sara Tegborg och Ingrid Åsenius till mötets
justerare samt rösträknare.
Ingen kandiderade på plats.
Mötet beslutade att välja Sara Tegbord och Ingrid Åsenius till justerare tillika
rösträknare för mötet.
1.6 Adjungeringar
Inga adjungeringar.
1.7 Fastställande av föredragningslista
Styrelsen yrkade på tillägg av punkt 3.4 Övriga Beslutsärenden, 3.4.1
Entledigande av Valberedningsledamot, 3.4.2 Utvärdering av avveckling
av IT-ansvarig, samt punkt 4.2 Val av Valberedningsledamot
Mötet beslutade att anta mötets föredragningslista med ovan tillagda punkter.
1.8 Fastställande av procedurregler
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Mötet beslutade att fastställa de procedurregler som skickats ut med mötets
handlingar.
1.9 Genomgång av föregående protokoll
Charlotte Paulson Ramel föredrog protokollet från SM#1.
1.10 Genomgång av inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

2. Rapporter
2.1 THS informerar
Ingen representant från THS närvarade.
2.2 Styrelsen informerar
2.2.1

Äskningar
Pontus Olausson presenterade de äskningar som styrelsen fått in
under perioden. Majoriteten av äskningarna har hanterats av
presidiet.
Ett antal är vad som kallas 0-resultat, som inte påverkar resultatet,
men som förändrar omsättningen.
Daniel Jansson bad om ett förtydligande i hur detta funkar för spexet
försäljning av seriemärken. Pontus förklarade att de köps in för en
summa och följs av en försäljning på samma summa, så resultatet blir
noll.
Ett antal äskningar är för tillägg av barförsäljning, som också orsakar
en förändrad omsättning, samt ett förändrat resultat.
Ett antal äskningar innebär en kostnad för sektionen, Pontus gick
igenom alla enskilda poster för detta.
En äskningar har hanteras av hela styrelsen, en subventionering av
Ettans Gasque på 12 000 kr.

2.2.2

GDPR-policy
Charlotte presenterade den nya GDPR-policyn och uppmanade
medlemmar att höra av sig med eventuella frågor.

2.2.3

Senior Advisory Board
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Carl Åke presenterade att styrelsen kommer undersöka intresset och
strukturen av införandet av ett Senior Advisory Board (SAB). SAB är
tänkt att utformas enligt Handelshögskolans motsvarande funktion,
och varje enskild medlem i styrelsen skulle få en mentor i SAB.
Kompetensen ska vara bred i SAB och projektet är tänkt att ske i
samarbete med ITM. Carl Åke förklarade vidare att Styrelsen ser att
det finns flera anledningar till detta, bland annat för att ge större
incitament att söka poster, samt öka kunskapen i sektionsstyrelsen.
Hampus lyfte frågetecken kring hur personer till SAB väljs, samt att
det finns en risk att gamla oönskade åsikter lever kvar om personerna
i SAB inte väljs av SM. Han uttryckte även att han förväntar sig mer
och tydligare information om detta innan något beslut tas.
Daniel undrade vem som ska vara ansvarig och rekrytera eventuella
medlemmar i SAB. Carl Åke svarade att ITM, I-alumni och Styrelsens
ordförande kommer samarbeta, men att outreach kan ske genom vem
som helst, eventuellt genom NLN-nätverket.
På frågan om en tidsplan finns svarade Carl Åke att tanken är att
projektet ska starta till våren/mars, och förhoppningsvis är
nuvarande Styrelsens efterträdare intresserade av att fortsätta driva
detta. Om de inte vill det är det tydligt att SAB inte är en bra idé.
Mer information om detta utlovades på kommande STM och SM
under året.
Erik Nordahl undrade hur man ser till att matcha arbetslivserfarenhet
för poster som Admin eller Ettans Plats. Carl Åka besvarade med att
alla ska ha erfarenhet som kan vara användbar, men att ibland kanske
inte kompetens kan matchas one to one. Det kan vara en person som
gjort liknande resa som personen/posten.
2.3 Övriga förtroendevalda informerar
Estiem: Har varit mycket aktiva denna period, haft pub och har snart en
till, Destination X är bokat och klart, haft CM i Sevilla, 4 personer var på
motivational week i Finland, utbyte med Madrid spikat, samt genomfört
TIMES.
CMi: Haft tentaklubb, skördessittning, sittning för Ikonfen. Framöver
julsittning och ser fram emot Porters-veckan och kommande
tentaklubbar/pubar.
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Kulturnämnden: Haft kickoff och en ölprovning, snart kommer även
tunnelbanesittningen.
Mottagningen: Fått en projektledare för Ettans Gasque, ska under mötet
presentera budgetuppföljning samt välja ny ÖPH.
iSpexet: Spexet har julshow 11 december, med några biljetter kvar.
Studienämnden: Haft kickoff, jobbat med kurser som inte fungerat bra,
hade programmeringspub i veckan som var mycket lyckad.
I-start: Haft kickoff och satt ihop projektgrupper. Deltar i Hackaton, Start
Up Week mm.
I-case: Haft kickoff och övningstävling inför TIMES. Planerar
företagsevent innan jul och till våren.
DagenI: Jobbar på för fullt inför mässan 2/2. Har en adventskalender
igång på instagram.
Näringslivsnämnden: Har publicerat Full Time-katalog och trycker ut
annonser. Gå gärna på lunchföreläsningar och företagsevent!
Kommunikationsnämnden: Har kommit igång med att fotografera events.
SOFt: Tagit tag i saker på Issy, bytt kyl i spritis och köpt ny kaffebryggare,
fixat lite lampor. Ska fixa en förslagslåda till Issy.
PG: Jubileum var kul, ovvar är försenade men de har nu kommit.
Ovveinvigning kommer ske 18/1, och märken kommer säljas kommande
vecka, inklusive IVAN märket.
I-alumni: Haft en weekend med I-alumni från Lund och byggt lite
samarbete med bland annat sittning. Jobbar vidare med interna projekt
som mentorskapsprogrammet och podcast. Håller på med projekt framåt
tillsammans med ITM att fira de som skrivit sina EX-jobb.
Internationella gruppen: Rekryterar just nu, har fått mail-adresser till alla
utbytesstudenter, planerar att organisera pub och fika tillsammans med
internationella grupper som Estiem osv. Ska försöka föra internationella
grupper och studenter närmre varandra.
GenI: Infört mensskydd på Issy. JML-enkät ute nu, uppmanar alla att fylla
i den. Imorgon har GenI frukost på Issy. Flyttat en JML workshop till i vår
och kommer också ha lite spännande föreläsningar framöver.
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Idrottsnämnden: Kommit igång med många aktiviteter som löpning varje
vecka, I-padelns andra omgång, har haft ett yoga och ett crossfit event,
samt har två likadana event kvar. Decemberspelen i pingis är också
pågående.
I-konfen: Ingen rapport.
Seniorskollegiet: Har veckovisa möten och kommer jobba framöver med
styrelsen för att utveckla verksamheten.
Jubileums Generalen: Jubileum är genomfört och det gick bra!
Ingenjörskapital: Händer mycket på IK, publicerat videos på Youtube och
medlemmar har också fått fördjupa sig i hur man gör företagsanalyser.
Gjort våra första värderingar och håller på nu med djupare analyser.
Webbsidan får en ny logga och återpubliceras om ca en vecka. Haft en
kickoff med julbord.
Revisorerna: Har haft dialog med styrelsen, närvarat på STM. Pratat om
kommunikation kring SM och STM med styrelsen, hur tydligheten kring
kallelser mm kan bli bättre. Pratat med medlemmar, fortsätt gärna höra av
er till oss om det är något!
Valberedningen: Haft stressig period inför SM#2, förberett ett val. Haft
kickoff brunch. Tyvärr tappat en medlem, men annars har det gått bra.
Skyddsombud: Jobbat med löpande verksamhet, Equality Office och med
KTH, mycket med Trygghetsrådet vilket är jättebra att det används mer
och mer. Fortsätt höra av er om det är något!
Kårfullmäktige: I senaste Kårfullmäktige gick en Restaurangmotion
igenom och vi har nu en policy som reglerar restaurangen i Nymble med
en ny struktur. Främst innebär den att studentevenemang fortsatt kommer
prioriteras framför externa evenemang och studenter ska också få prio
framför KTH enligt den nya policyn. En praktisk skillnad för I-sektionen
är exempelvis att vi nu kan servera pizza på sektionsmöten som hålls i
Nymble. Det nya förslaget ska generellt göra det lättare för studenter att
anordna evenemang i THS lokaler.
Diskussioner som fortfarande utvärderas är om sektioner ska helt kunna
ta över serveringen i THS lokaler när event hålls där.
De nya förslagen kommer utvärderas fram till P3 2021.
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Andra saker röstades igenom var bland annat att openister ska kunna
ställa sig i SSSB’s bostadskö.
2.4 Mottagningens budgetuppföljning
Pontus presenterade i rollen som ED för mottagningen, och gick igenom
de största skillnaderna mellan budget och utfall. För mer detalj, se länk i
handlingarna.
Bland annat gick Festgruppen över budget då de hyrde ut partytältet som
stod i maskinparken.
Gamling hade budgeterat för event som inte blev av, tex Phös-off och
Osqvik. Det blev även stor skillnad i utfall för I-Gasquen, då pga att
lokalkostnader och bussar blev dyrare samt att utfallet för OSA:n blev
något lägre än beräknat.
Carnegie sparade in då mjukvara inte behövde köpas in trots att det var
budgeterat för.
Foci hade budgeterat för inköp av utrustning som inte behövdes, och
överträffade därför sin budget.
Logistik hanterade skador på två bilar, men städning av lokal sparades in,
så totala diffen inte så stor.
Näringsliv fick in mycket mer pengar från företag än budgeterat, en
pluspost på 90’. De hade också bortfall på intäkt från ABF-bidrag.
Totalt omsatte Mottagningen ca 900 000 kr, med ett positivt resultat om ca
18 000 kr, mot budgeterat -24 000 kr.
2.5 Övriga
Inga övriga rapporter.
Carl Åke yrkade på pizzapaus.
Mötet beslutade att ta pizzapaus 18.10.
Mötet återupptas 18.34.
46 medlemmar närvarade.

3. Beslutsärenden
3.1 Bordlagda beslutsärenden
3.1.1

Motion av Sektionens sparande
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Då ingen av motionärerna närvarade föredrogs motionen i korthet.
Theresa presenterade styrelsens motionssvar.
Ingrid Åsenius undrade om det finns några andra sätt att bättre
förvalta sektionens pengar än det i dagsläget, då det tydligt finns ett
sådant behov. Styrelsens svarade att det inte i dagsläget existerar en
plan för hur det skulle gå till, och att förslag kring detta varmt tas
emot.
Hampus Mässgård undrade om inte den nya allokeringspolicyn
skulle hantera denna typ av fråga, och fick till svar att den inte avgör i
sakfrågan om motionen.
Carl Åke bad om att få påminna mötet att om en motion avslås så bör
mötet inte applådera.
Kevin Kokalari poängterade att motionen har ett bakomliggande syfte
och att det handlar om vad en fond just är. Han förklarade att en fond
ska innehålla 10-15 innehav och i nuläget innehåller varje innehav ca
3000 kr. För att man ska gå plus minus noll på en specifik aktie måste
man gå plus på över 10%, eftersom det tillkommer kostnader vid
transaktionen, vilket kräver att man stor risk och det är inte ett
hållbart långsiktigt sätt att investera. För att minimera risken ser vi
därför en poäng att öka kapitalet i fonden.
Gustav Granlund undrade vad sektionen i dagsläget har för
aktieinnehav, något Kevin bad att få återkomma med.
Theresa lyfte att eftersom motionärerna inte är närvarande kan man
kanske yrka på att gå vidare.
Amanda Foley instämde att man eventuellt inte kan föra en bra
diskussion om motionen om motionärerna inte är närvarande, och
ansåg att man bör rösta om det ens ska föras en diskussion om
motionen, och utifrån den omröstningen ta vidare beslut om själva
motionen
Erik Nordahl lyfte att det inte gör någon skillnad om motionärerna är
närvarande eller inte. Om motionärerna inte är här får mötet diskutera
hur man vill, och poängterade därmed att det inte är
reglementsvidrigt att ta beslut om motionen utan motionärernas
närvaro.
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Amanda förtydligade att det försvårar för deltagare på mötet att bilda
sig en uppfattning, och Theresa instämde att det inte finns någon att
svara på frågor som eventuellt ställs till motionärerna.
Erik uttryckte att folk förväntas läsa på inför mötet, och att frågor i
många fall är ett pedagogiskt verktyg för att forma en åsikt snarare än
faktiska undringar och tycker därför att mötet kan fortsätta diskussion
om själva motionen.
Theresa yrkade på att bordlägga motionen till SM#4.
Max Kenning undrade om ändringsyrkande kommit in eftersom
motionen inte är fullständigt korrekt som den ser ut.
Hampus yrkade på att ändra alla formuleringar av Ingenjörskapital
AB till IK givet att motionen ska diskuteras vidare.
Gustav uttryckte att det känns rimligt att mötet röstar ner motionen
och att motionärerna återkommer med ett nytt yrkande som kan tas
upp på ett kommande SM.
Sebastian berättade att styrelsen fått indikationer på att motionärerna
kommer återkomma med en nya motioner kommande SM och
Hampus uttryckte att det är enklare att avslå motionen så slipper vi
hela denna diskussion eftersom den kommer kräva många ändringar.
Charlotte lyfte att motionärerna varit medvetna om att motionen
skulle diskuteras och att de trots upprepade försök under perioden
inte kommunicerat med styrelsen om deras frånvaro från SM. Att
återigen bordlägga motionen garanterar enligt henne inte att
motionärerna närvarar, och hon såg därför lämpligheten i att avslå
och låta motionärerna återkomma med en ny motion. Kevin
förtydligade att motionärerna inte närvarade pga familjehändelse och
sjukdom.
Erik uttryckte att inget stoppar de att driva denna motion igen, något
som Amanda invände mot, eftersom det finns ett signalvärde i att hur
motionen hanteras.
Kevin uttryckte att oavsett vilket motion det är säger man att man inte
är intresserad om man avslår, om man bordlägger säger man att
formatet inte är tillräckligt. Frågan är om sektionen vill säga att de
inte bryr sig om denna motion och gå vidare.
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Amanda yrkade på sluten votering.
Mötet beslutade att inte bordlägga motionen till SM#4.
Lars Sjöbom uppmanade mötet att försöka hålla ett bättre
samtalsklimat i diskussionen, och att det lätt blir väldigt polariserat.
Ingrid uttryckte att hon tycker att motionen känns bra och att det är
rimligt att sektionen gör något med sitt kapital. Hon önskar att
styrelsen ska kolla igenom detta och ge ett mer nyanserat
motionssvar.
Kevin undrade hur mycket av sektionens pengar som återinvesteras
idag. Pontus svarade att sektionen kämpar med att försöka
återinvestera, men det är svårt eftersom vi har mkt pengar. Pontus
lyfte att i motionssvaret var styrelsen öppna med att sektionen måste
hitta ett sätt att återinvestera, men på detta sätt ser styrelsen att det är
svårt och inte självklart vilka risker man tar. Styrelsen har inte
utforskat detta ämne närmre eftersom vi under förra SM yrkade på att
bordlägga en relaterad motion om bolagisering.
På frågan om det finns en specifik procentsats som återinvesteras
svarade Pontus att sektionen har en likviditet på ca 1.5 miljon, med
budget som går back några hundra tusen. Utöver det letar vi
möjligheter att lägga pengar på sektionslokalen, sektionsbilen mm.
Återinvestering kommer behöva ske över flera år, vi vill inte göra av
med pengar bara för att men uppskattningsvis 20%.
Kevin poängterade att syftet med hans fråga var att belysa att
sektionen ändå riskerar att förlora sin ideella ställning om inte mer
återinvesteras.
Hampus lyfte att det kanske vore rimligare att diskutera en delsumma
som skulle investeras varje år och i slutändan summeras till de 225
000 som efterfrågas i motionen, eftersom både motion och diskussion
fokuserar på långsiktighet och riskbedömning.
Ingrid efterfrågade en revisor eller juridiskt råd som skulle kunna
hjälpa sektionen att ta ett mer informerat beslut.
Theodor Hagström noterade att 94% av sektionens tillgångar ligger i
kassa/bank, men ansåg det anmärkningsvärt att rösta igenom en
motion när motionärerna inte är närvarande.
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Carl Åke klargjorde att styrelsen haft en konversation direkt efter
SM#1 där motionärerna uttryckt att de inte ville fortsätta driva denna
motion, och efter det har vi eftersökt dom och inte fått svar. Han
förstod att de har anledning att inte delta, men deras sentiment har
enligt styrelsen inte varit att driva igenom denna motion. Han
uttryckte också att han inte vill lägga ord i mun på personer som ej
deltar på mötet, men det är vad styrelsen uppfattat.
Amanda ansåg att den verkar finnas ett stort intresse att titta på denna
fråga, och skulle vilja att mötet röstar om att vi vill att det ska ske en
utredning kring denna typ av fråga.
Gustaf lyfte att det sagts mycket bra saker men att mötet bör komma
ihåg att vi tittar på att avslå eller bifalla motionen som den är just nu.
Han föreslog att konkretisera yrkanden eller släppa denna diskussion,
även om diskussionen är bra.
Max yrkade på att avslå motionen samt att uppdra styrelsen att
undersöka möjligheten att öka sektionens sparande och presentera
detta underlag till SM#3.
Erik yrkade på streck i debatten.
Mötet beslutade att dra streck i debatten.
Gustaf yrkade på sluten votering.
Mötet beslutade att bifalla Max yrkande om att avslå motionen och ålägga
styrelsen att utreda frågan vidare.
3.2 Propositioner
3.2.1

Proposition om Budgetöverlämning
Pontus presenterade propositionen.
Propositionen föreslår en ny rutin för budgetöverlämning, och
innebär att sittande förtroendevald eller ekonomiansvarig åläggs göra
ett budgetförslag till nästkommande person på posten.
Hampus undrade om någon kontext till budgetförslaget skulle krävas,
något som besvarades med att propositionen inte specifikt kräver det.
Vidare förklarades att propositionen innebär ett utökat formellt
ansvar, men att överlämningsprocessen fortfarande kräver mer än det
i reglementet specificerade punkterna.
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Lars undrade om det inte är bättre att den nya tillsatte gör en budget
som den gamle får revidera, eftersom man som ny annars inte får full
förståelse för sin budget. Pontus svarade att man i nuläget lägger
väldigt mycket tid och energi på en budget som man inte har någon
insyn i, och han tror inte detta kommer vara ett problem helt enkelt.
Max undrade hur styrelsen ser på risken att någon erfaren ger förslag
till en mindre erfaren och att man då inte vågar göra sin egna budget.
Pontus svarade att den risken även finns just nu, eftersom man i
dagsläget också får en kopia på gamla budget.
Ingrid undrade varför man inte kan budgetera i två omgångar istället
för att lösa problemet att man budgeterar långt in i framtiden, något
som Pontus inte såg som en möjlighet, men lyfte att man skulle kunna
revidera budgeten efter halva året.
Gustaf Svensson uttryckte att som marknadschef i spexet hade detta
förslag underlättat arbetet under föregånga sommaren, och Simon
Sandberg instämde med att detta är ett bra förslag då man har
problem med budgetering. Han ansåg också att det fanns ett behov att
formalisera ansvaret kring detta.
Lars uttryckte att han förstår problematiken men att han tycker att
förslaget riskerar att hämma den nye tillsatte. Han uttryckte återigen
att det finns en poäng att den nye får göra en budget baserat på
föregående budget, och att den fd. på posten sedan får revidera
budgeten.
Amanda uttryckte att man som sittande på en post inte alltid har
några visioner för kommande år, och undrade vad som hindrar alla
från att hävda detta och därmed endast presentera en oförändrad
budget. Pontus svarade att en budget alltid ska speglas av en
verksamhetsplan, och den ändras mycket eller lite mellan två år.
Meningen med den i propositionen föreslagna nya rutinen är att man
ska utvärdera sin budget utifrån sin egen vision och verksamhetsplan,
och förklara om och hur man hade tänkt annorlunda när man lade sin
egen budget, snarare än att lägga en budget för kommande års
verksamhet.
Pontus poängterade även att om propositionen går igenom är det
lägsta kravet att man som avgående på en post skickar sin budget
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oförändrad, men att han hoppades att man använder denna nya rutin
för att maximera kunskapsöverlämning mellan åren.
Hampus yrkade på att lägga till att “Ekonomiansvarig även ska
lämna över en verksamhetsberättelse som kontextualiserar eventuella
budgetförändringar.”.
Carl Åke yrkade på streck i debatten
Mötet beslutade att dra streck i debatten
Mötet beslutade att bifalla Hampus tilläggsyrkande
Mötet beslutade att bifalla propositionen med genomröstade tilläggsyrkande.
3.3 Motioner
3.3.1

Motion för budget för Internationella Gruppen
Maxime presenterar motionen.
Theresa presenterade styrelsens motionssvar.
En fråga uppkom om den existerande budgeten för Internationella
Gruppen, Theresa förklarade att en budget existerar men inte en
detaljbudget för P3 och P4, varför styrelsen vill att denna information
kommer in genom en äskning.
Mötet beslutade att bifalla motionen samt styrelsens tilläggsyrkanden.
Mötet återgick till punkt 1.6 Adjungeringar
Mötet beslutade att adjungerad Amanda Foley med yrkanderätt utan
rösträtt.

3.3.2

Policy för förändring av förtroendevaldas poster
Hampus presenterade motionen.
Styrelsen presenterade motionssvaret.
Hampus yrkade att jämka sig med styrelsens motionssvar.
Amanda undrade hur motionären resonerat kring värdet av att en
person sitter kvar på sin post kontra värdet att utveckla sektionen.
Hampus svarade att eftersom motionen skulle resultera i en policy
skulle det vara möjligt för Sektionen att ignorera den, exempelvis
genom röstning på SM, men anser ändock att om en förtroendevald
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inte vill förändra sin post anser han att man inte borde behöva göra
det.
Kevin undrade hur man skulle kunna göra någon som helst
förändring under ett år eftersom det tekniskt sett skulle förändra
ordförandes rollbeskrivning. Hampus förklarade att majoriteten av de
utvecklingsarbeten som sker på sektionen inte innebär en förändring i
stadgar eller reglementet, vilket är vad policyn skulle omfatta. Vidare
uttryckte Hampus att han anser att man i regel ska vänta med att göra
förändringar om personen på posten inte vill tillämpa dem direkt.
Mötet beslutade att bifalla motionärens och styrelsens jämkade
motionsyrkanden.
3.4 Övriga Beslutsärenden
3.4.1

Entledigande av Valberedningsledamot Jasper Wijk
Mötet beslutade att entlediga Jasper Wijk från rollen som
Valberedningsledamot.

3.4.2

Utvärdering angående avveckling av IT-ansvarig
Theresa presenterade punkten.
Under verksamhetsåret 19/20 bestämde sektionen att rollen
IT-Ansvarig i Styrelsen skulle avvecklas, och under verksamhetsåret
20/21 togs ett beslut att skjuta på avvecklandet och att beslut skulle
tas på SM#2 21/22 om rollen skulle avvecklas efter verksamhetsåret
21/22 eller fortsätta ett år till. Beslutet innebar att ansvaret skulle
omfördelas till webbgruppen i kommunikationsnämnden, samt KA i
Styrelsen.
Efter diskussion med KA och IT ansåg Styrelsen att rollen kan
avvecklas efter nuvarande verksamhetsår och att det inte finns någon
poäng i att skjuta upp det ännu ett år.
Max undrade hur webbgruppen ser ut i dagsläget, Carl Lavö upplyste
mötet om att den gruppen inte formellt existerar i nuläget.
Gustaf förklarade att Kommunikationsnämnden i möte med
IT-ansvarig Oliver Midbrink kommit fram till att webbgruppen ska ta
över ansvaret för hemsidan när den nya sidan är färdigutvecklad.
Efter förtydligande innebär det att ansvaret för hemsidan kommer
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ligga under KA i styrelsen, och vidare under webbgruppen i KMN,
och inte under en separat roll i styrelsen.
Amanda undrade hur tidsramen såg ut för den nya hemsidan, då
IT-rollens ansvar inte kommer förflyttas förrän den är klar. Enligt
henne borde det avgöra lämpligheten i att avveckla eller behålla rollen
ett år till. Theresa förklarade att hemsidan är mycket försenad men att
styrelsen i dagsläget tittar på en lösning av extern part för att
färdigställa den nu levererade versionen av hemsidan som är
ombyggd.
Hampus uttryckte att beslutet att avveckla IT-rollen kom från att man
uppfattade att rätt sak gjordes på fel ställe, och att beslutet enbart bör
leda till en omfördelning av plats för arbetet.
Gustav förtydligade att beslutet grundades i en vilja att ha en operativ
roll placerad på ett mer lämpligt ställe i organisationen än styrelsen.
Vidare uttryckte han att det endast är en strategisk omplacering av
rollen, men att ingen kompetens går förlorad av att verkställa beslutet.
David Jansson uttryckte att så länge Styrelsen har förtroende för att
arbetet med nya hemsidan blir klart i tid så anser han att det är
lämpligt att genomföra förändringen.
Kevin hävdade att som sektion på en teknisk högskola bör man ha
personer inom sektionen som skulle kunna utföra arbetet att göra om
hemsidan istället för att outsourcea det. Theresa svarade att åsikter
om hemsidans omkonstruktion varmt tas emot men att det inte är vad
beslutet som diskuteras handlar om.
Ett förtydligande klargjorde att om mötet beslutar att avveckla rollen
kommer IT-ansvarig sitta kvar fram till slutet av verksamhetsåret
21/22, dvs maj 2022.
Erik yrkade på streck i debatten.
Theresa yrkade på att avveckla rollen IT-Ansvarig i Styrelsen efter
verksamhetsåret 21/22.
Mötet belutade att dra streck ni debatten.
Mötet beslutade att avveckla rollen IT-Ansvarig i Styrelsen efter
verksamhetsåret 21/22.
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4. Val
4.1 Val av ÖPH
Simon Haglund kandiderade.
Ingen kandiderade på plats.
Amanda Foley presenterade valberedningens motivering att välja Simon
Haglund.
Mötet beslutade att välja Simon Haglund till ÖPH.
4.2 Fyllnadsval av Valberedningsledamot
Ingen har sökt posten.
Max Kenning kandiderade på plats.
Mötet beslutade att välja Max Kenning till Valberedningsledamot.

5. Övriga ärenden
5.1 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
5.2 Information om nästa möte
SM#3 sker i början av 2022.

6. Mötets högtidliga avslutande
Mötet avslutades 20.42. Antalet närvarande medlemmar var 43.

________________________

________________________

Erik Sandlöv, Mötesordförande

Charlotte Paulson Ramel, Mötessekreterare

________________________

________________________

Sara Tegborg, Justerare

Ingrid Åsenius, Justerare
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