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STYRELSEMÖTE #1, HT 2020 |  A-SEKTIONEN 
TID: MÅNDAG 3:E AUGUSTII, KL. 15.50 
PLATS: VÅNINGEN 

N ÄRVARANDE: 
-Samuel Nyberg 

-Matilda Svensson 

-Helena Thim 

-Astrid Martinson 

§1. M ÖTETS ÖPPNANDE 
Mötet förklaras öppnat kl. 15.52 

 

§2. V AL AV MÖTESORDFÖRANDE 
Samuel Nyberg valdes in som mötesordförande.  

 

§3. V AL AV MÖTESSEKRETERARE 
Astrid Martinson valdes in som mötessekreterare. 

 

§4. ADJUNGERINGAR 
Inga adjungeringar. 

 

§5. V AL AV JUSTERARE 
Helena Thim valdes in som justerare. 

 

§6. G ODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 
Dagordningen godkänns i sin helhet. 

 

§7. INFORMATION 
§7.1 INFORMATION FRÅN KOMMITTERÅD 

 

§7.2 INFORMATION FRÅN STYRELSEMEDLEMAR 
Samuel(Ordf.): Har mailat VSO om den kommande alkoholutbildningen. Ska skriva en guide för 

biltjänsten sunfleet. Ska skicka ut ett mail till SO i KL med en presentation av oss i styret, vilka vi är och hur 

vi kontaktas. Har mailat KL om utlåning av zoomkamera för sektionsmöte 0. Har sitt första möte med de 
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andra sektionernas ordförande torsdag v.33 och är mycket taggad på det. Har en idé om att sätta upp en 

korktavla i kassörsrummet med info om vad som sker på sektionen under året.  

 

Matilda(Vice Ordf.): Har precis kommit hem från småland. Jobbar kontinueligt med att 

vidarebefodra all info som kommer från kåren till kommittéerna. Ska försöka sätta sig någon dag 

framöver och se över planeringen för året. 

 

Helena(Kassör): Är ute på stan och köper skruvar. Har skickat ut meddelanden till alla förra årets 

kassörer, samt de nya. Ser fram emot att börja resan med att få iordning på bokföringen och att eventuellt 

starta en bilfond för en sektionsbil. Har även talat med VO om kassörsforum. 

 

Astrid(SAMO): Ska på möte och kickoff på onsdag med alla andra SAMOs. Är sugen på att samla 

in underlag till utökad PQ för A-sektionen. Lägger fram en idé om att uppföra en to-do-lista för 

styrelsearbetet. 

 

§8. D AGENS P UNKTER 
§8.1 ÄSKNING FRÅN ANOLLK 
Det har inkommit en äskning på 5000kr från A0K för att kunna köpa handsprit till Mottagningen 

2020: 

“AØK äskar här med pengar för att kunna köpa in handsprit för mottagningen hösten 2020. 

När våran budgeten presenterades för året 2020 så visste vi ingenting om Covid-19 och hur det skulle 

påverka mottagningen. När vi nu planerar för en mottagningen som skall vara anpassad efter den 

rådande situation så har vi kommit fram till att det vore bra om vi erhåller handsprit vid våra arrangemang, 

detta har vi dock inte budgeterat för.  

 

Vi planerar att köpa in tillräckligt med handsprit för att det ska räcka till hela mottagningen och inte bara 

AØKs arrangemang utan att det ska finns till de andra kommittéernas arrangemang, och på så sätter gynnar 

det alla nya studenter samt alla som är involverade i mottagningen 2020.  

 

Räknar man med de 150 nyantagna eleverna använder 1cl handsprit per dag, så är kommer det gå åt minst 

40L handsprit. 1L handsprit kostar någonstans mellan 100-150kr, och då landar slutkostnaden på dryga 

någonstans mellan 4000-6000kr.  

 

Just nu kan vi tyvärr inte säga exakt vad det kommer attkosta då det är svårt att hitta återförsäljare som har 

stora mängder handsprit på lager.” 

 

 

Yrkande 1: Godkänna Anollk´s äskning på 5000kr. 

 

Motyrkande: Att avslå yrkandet i sin helhet. 

 

Går till votering. 
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Yrkande 1 ställs mot motyrkandet, 4 röster mot 0 röster. 

 

Yrkande 1 har majoritet och äskningen godkänns därmed. Matilda kontaktar Anollk. 

 

§9. Ö VRIGA FRÅGOR 
§9.1 GYCKEL TILL STYRETKALASET 
Samuel yrkar på en sång.  

 

§10. A TT TA UPP PÅ NÄSTA MÖTE 
- 

§11. S KVALLER 
- 

§12. M ÖTETS AVSLUTANDE 
Mötet avslutades kl.16.27 

 

 

 

 

Vid protokollet Justerare 

 

 

____________________________ __________________________ 

Astrid Martinson Helena Thim 
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