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STYRELSEMÖTE #2, HT 2020 | A-SEKTIONEN
TID: ONSDAG 12:E AUGUSTI, KL. 10.00
PLATS: ZOOM

NÄRVARANDE:
-Samuel Nyberg
-Astrid Martinson
-Matilda Svensson
-Maria Oxelman
-Helena Thim

§1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet förklaras öppnat kl. 10.01

§2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Samuel Nyberg valdes in som mötesordförande.

§3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Astrid Martinson valdes in som mötessekreterare.

§4. ADJUNGERINGAR
Inga adjungeringar.

§5. VAL AV JUSTERARE

Matilda Svensson valdes in som justerare.

§6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen godkänns i sin helhet.

§7. INFORMATION
§7.1 INFORMATION FRÅN KOMMITTERÅD

-Inför kommande Ordförråd.
Matilda Svensson: Kommitteerna undrar när nästa skyddsrond är. Astrid har inte koll ännu, men
meddelar när info kommer om detta.
A-laget undrar om veckoträningarna efter mottagningen och hur de ska förhålla sig till dem. Är bra
om de fortsätter som vanligt men coronaanpassas. Träning som inte innebär närkamp. Gärna utomhus.
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Kommitteernas riskbedömningar: Hur utförliga ska dessa vara? Om de känner sig bekväma med hur
utförligt de riskbedömt och att arret minimerar smittspridning är det gott nog.
Vad händer om det blir smittspridning under mottagningen? Fråga kommitteerna på ordförrådet hur
de tänker kring den situationen.

§7.2 INFORMATION FRÅN STYRELSEMEDLEMMAR

Samuel(Ordf.):Ordförandemöte på torsdag med KL och de andra ordförandena på sektionerna.
Om någon har frågor som ska ställas till dem, kontakta samuel. Tillståndsmyndigheten har skickat tillbaka
samtliga alkoholtillstånd ansökta av ordföranden som har gått av. Vi måste därför skicka in
ansökningarna på nytt. Möjligtvis kan Matilda skicka in dem då hon redan är utbildad, vi kollar upp detta.
Samuel ska skriva prov på måndag för att få dem att gå igenom så snabbt som möjligt annars. Är lite trött
av allt plugg
Matilda(Vice Ordf.): Mår bra! Ska ha ordförråd imorgon och är taggad. Har fått bra svar från
styret om vad hon ska ta upp på mötet. Har läst igenom överlämningen mer noga, tydligen ligger det i
hennes ansvarsområde att ha hand om maillistorna inför sektionsmötena. Ska tydligen även vara
sekreterare på sektionsmötena. Har lite strul med mailen så missade ett uppstartsmöte med NU.
Helena(Kassör): Fick en fråga från A6 om äskningar då de kommer gå back på sina eftersläpp.
Ska ha ett möte med Shams(Kassör 19) om ett krispaket för kommitteerna för pengarna som inte användes
i våras. Har ett par alternativ på hur krispaketet skulle fungera. Uppstarten med utredningen om de
tidigare boksluten kommer eventuellt starta i slutet av augusti. Har även fått in fotas beställning på en
hårddisk, ligger på förra styrets budget. PubA kommer köpa in städutrustning, vi i styret står för den då
det är allmän sektionsnytta. Inkom även en fråga om RustA kunde handla på Axfood, vilket de kan om de
får låna ett Axfood-kort.
Astrid(SAMO): Hade SAMO-kickoff förra veckan, kul. Synd att hänget på geniknölen inte blev av.
Har fått bra info, jämfört vad samos gör på olika sektioner. PRatade om hur man som samo marknadsför
sig själv, kan komma på föreläsningspaus eller ha visitkort tex. Pratade med SO om vem som har hand om
PQ på Chalmers, behöver nog snacka med PA också.
Maria(Kommunikatör): Har inte haft överlämning än. Driven är lite spridd just nu, så ska rensa
upp lite så den blir mer organiserad. Har hittat en länk i driven men en sorts sektionshemsida där allt som
händer syns, vilka gästföreläsare det är, arrangemang etc. Har även kollat på kalendrar på andra
sektioners hemsidor för att se hur de har gjort och ta inspiration till vår. Hade varit jättebra att ha en
gemensam domän där hemsidan är kopplad till en maildomän. Eventuellt se över att skapa en G-suit för
sektionen. Tydligen har vi inte betalat för hemsidan sen förra året, ska det vara så?

§8. DAGENS PUNKTER
§8.1 EVENTUELLT AT-RESA NÄR D ET ÄR SEKTIONSMÖTE 0

Går det att flytta på mötet? om inte? Hur gör vi då? Eventuellt spela in en film som nollan kan se på,
inte så olikt att ha zoom.
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§8.2 SEKTIONSMÖTE 0
En phaddergrupp per ritsal. Hur gör vi mötet interaktivt? Använda sig av interaktiva youtubevideos?
Så att “småmötena” får påverka vad som röstas igenom.
*TissTissTiss secret info*
Måste hitta phaddrar att sitta med på mötena. Skriv i Alphagruppen.
Kolla upp kamera och plats. Vi som är på plats i skolan fixar.

§8.3 FÖRSTA DAGEN

Hur går den till? Få ut detaljschema av AOK. Svårt när vi är alpha, eventuellt hitta ersättare? Ska vi
sköta presentationerna?

§9. ÖVRIGA FRÅGOR

§9.1 FRÅGOR FRÅN SEKTIONSRÅDET

Frågor om de arr vi har själva och tillsammans med utskotten under mottagningen. Matilda skriver
ihop ett svar. Ta reda på när utskottslunchen är och hur denna ska gå till.

§9.1 STYRETKALASET
Present? Något bösigt och gult gärna. Gärna lite snyggt.
Gyckel: kirrat.

§10. ATT TA UPP PÅ NÄSTA MÖTE

§10.1 SLUTFÖR SEKTIONSMÖTE 0

§10.2 SÄTT DATUM FÖR SEKTIONSMÖTE 1

§11. SKVALLER
§11.1 EN SPÄNNANDE GREJ

§12. MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl.11.20.

Vid protokollet

Justerare

____________________________
Astrid Martinson

__________________________
Matilda Svensson
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