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STYRELSEMÖTE #3, HT 2020 |  A-SEKTIONEN 
TID: LÖRDAG 15:E AUGUSTI, KL. 15.00 
PLATS: ZOOM 

N ÄRVARANDE: 
-Samuel Nyberg 

-Helena Thim 

-Matilda Svensson 

-Astrid Martinson 

 

§1. M ÖTETS ÖPPNANDE 
Mötet förklaras öppnat kl. 15.06 

 

§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 
Matilda Svensson valdes in som justerare. 

 

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

 

§7. INFORMATION 
§7.1 INFORMATION FRÅN KOMMITTERÅD 
Ordförråd: Matilda hade ordförråd i förrgår(13/8). Kommitteerna är lite stressade och har många 

frågetecken. Taggade på mottagningen. A6 vill ha puffar till vissa arr. A-Laget har bestämt sig för att slopa 

såpabollen som ett samarr med TD.  
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Kan hända att de stänger ner all undervisning och aktiviteter på campus om det blir smittspridning, 

kommitterna uppmanas till att ta allting på största allvar. 

 

Aspningen är prelbokad 45-47(ev.48). 

 

A6 har två alternativ för sittningar, antingen med slots eller en storgrupp per kväll. 

 

Nytt möte 28/8. 

 

§7.2 INFORMATION FRÅN STYRELSEMEDLEMMAR 
Samuel(Ordf.):Var på KU i veckan. Verkar vara bra stämning på alla sektioner. Fysiksektionen 

kommer köpa masker till alla. Bokningssystemet för lokaler har varit problematiskt i år, något som ska 

ändras till nästa år. AE kommer ha tält utanför sina sittningslokaler(tågvagnen) för att öka ytan under tak 

på sittningarna. Det har redan börjat skrivas om mottagningen(KTH), meddela phaddrar om att hänvisa 

till ordf i MK. 

Matilda(Vice Ordf.): - 

Helena(Kassör): Har möte med tidigare kassör om krispaketet på fredag. 

Astrid(SAMO): - 

§8. D AGENS P UNKTER 
§8.1 SWISH ELLER IZETTLE 
Helena fick en fråga från Ida(A6) om att betala sittningarna med swish istället för IZettle. Swish ser 

fult ut i bokföringen så helst IZettle.  

 

Biljettsläppen kommer vara digitala i år, så mycket svårt att använda något annat än swish. 

 

Samuel lägger upp ett förslag på att använda izettle för mat/dryck på plats. 

 

Slutsats: Meddela kommitteerna om att swishbetalningar är okej under mottagningen(pga corona). 

Helena skriver ihop ett meddelande till kassörerna, nämner att vi i framtiden kommer vilja använda främst 

IZettle som betalningsmedel. 

 

§8.2 FÖRSTA DAGEN 
Behöver hitta stand-ins som alphaphaddrar. Be AOK om powerpointen till kommittepresentationen. 

Måste boka laser på måndag, be Maria att göra skyltarna? Samuel frågar v-styret om vi kan låna hattar. 

§9. Ö VRIGA FRÅGOR 
§9.1 SAMUEL VISAR UPP DOKUMENT. 
Samuel har gjort dokument med information och uppmaningar till phaddrar och arrangörer. 
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§10. A TT TA UPP PÅ NÄSTA MÖTE 
§10.1 SLUTFÖR SEKTIONSMÖTE 0 
§10.2 SÄTT DATUM FÖR SEKTIONSMÖTE 1 

§11. S KVALLER 
§11.1 EN SPÄNNANDE GREJ 

§12. M ÖTETS AVSLUTANDE 
Mötet avslutades kl.15.54. 

 

 

 

 

Vid protokollet Justerare 

 

 

____________________________ __________________________ 

Astrid Martinson Matilda Svensson 
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