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STYRELSEMÖTE #4, HT 2020 | A-SEKTIONEN
TID: ONSDAG 26:E AUGUSTI, KL. 12.00
PLATS: STYRELSETORGET/ZOOM

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

§1. MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet förklaras öppnat kl. 12:02

§2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Samuel Nyberg valdes in som mötesordförande.

§3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Matilda Svensson valdes in som mötessekreterare.

§4. ADJUNGERINGAR
Inga adjungeringar.

§5. VAL AV JUSTERARE

Maria Oxelman valdes in som justerare.

§6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen godkänns i sin helhet.

§7. INFORMATION
§7.1 INFORMATION FRÅN KOMMITTERÅD

Ordförråd: Matilda ska hålla ordförråd på fredag. Något vi vill ta upp?
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§7.2 INFORMATION FRÅN STYRELSEMEDLEMMAR

Samuel(Ordf.): Coronafri! Bor på Chabo igen. Mår bra, och är taggad på att vara med på
mottagningen igen.
Matilda(Vice Ordf.): Mår bra, haft kul dagar det senaste. Ordförråd på fredag.
Helena(Kassör): Lite trött. Ska till banken imorgon med Shams och fixa bankkort till Helena.
Samuel ska ha tillgång till banken också. Shams och Helena hade långt möte. Ska höra av sig till
alla kommitéer och utskott för att se om de behöver ekonomiskt stöd. A6 kan behöva stöd iom
förlorade intäkter. Beroende på vilka summor det handlar om så kan vi lösa det internt.
I reglementet kan man öronmärka pengar till nästa verksamhetsår men det ska röstas igenom på
sektionsmöte 1. Angående boksluten för de avgående kommitéerna så ska de fortsätta med Visma.
Bokföringen: PA har tidigare sagt att de skulle täcka upp men nu är det oklart. Rör sig om belopp
över 30 000kr. När vi bestämt hur det ska lösas kallar vi in revisorn igen.
Tidigare kassör hade eventuellt gjort en större betalning för hemsidan?
Gamla dokument på hemsidan?
Astrid(SAMO): Nästa SAMO-möte om en månad ungefär. Har lite mycket nu med annat jobb och
andra grejer.
Maria Oxelman(Kommunikatör): Känner sig lite sjuk, ska ta ett prov imorgon. Har mer info om
punkterna nedan sen.

§8. DAGENS PUNKTER
§8.1 DATUM SEKTIONSMÖTE 1

Onsdagen den 30/9. 17.30.
Antagligen kommer det att bli via zoom.
Kan vi bjuda på mat? Kanske till de 50 första.
Ha irl för 50 personer och filma mötet för de som vill vara med på zoom.

§8.2 FILM TILL KTH?

Filma något low effort, Astrid kan klippa. Behöver komma på någon kul idé.
Reportage om coronaläget i A-huset? Filma nästa vecka?
https://www.youtube.com/watch?v=fjfix5bcW3c

§8.3 M BILPOOL: HUR FUNKAR DET, VAD KOSTAR D ET, VEM GÖR DET
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Vi har bytt från Sunfleet till M. Kostar inte mer för fler förare. Pengarna dras från A-Styrets konto så
Helena måste se till att kommitéerna betalar oss. Vi kollar vidare på det. Samuel har gjort ett
dokument om hur man använder bilpoolstjänsten.

§8.4 KOMMITTÉFESTÄRENDET
Samuel har pratat med V angående detta och det borde lugna ner sig framöver.

§8.5 PRISSÄTTNING REPRESENTATIONSMATERIAL HTTP://WWW.A-SEKTIONEN.SE/REPRESENTATIONSMATERIAL/

Maria har kollat upp priser för representationsmaterial samt uppdaterat hemsidan med bilder.
Tidigare priser:
Frackband 5 dm för frack och 6 dm för rosett. 2 kr/dm.
Tygmärke 30 kr
Pin 25 kr
Påse 40 kr
Förslag nya priser:
Frackband 5 dm för frack och 6 dm för rosett. 5 kr/dm.
Tygmärke 30 kr.
Pin 30 kr.
Påse 50 kr.
Priserna ändras pga inköpspriser och för att matcha Store.

§8.6 DOKUMENT SOM SKA LADDAS UPP PÅ H EMSIDAN

Lägga upp mötesprotokoll samt stadgar och reglemente.
Finns policy kring motioner på driven, ladda upp alla policys som vi har på hemsidan.
Strukturera om hemsidan så att allt finns samlat under Sektionsmöten. Ladda upp alla policys som vi
har.
Står i stadgarna att alla ska kunna ta del av våra möten. Därför bör vi lägga upp våra
minnesanteckningar på hemsidan. Egentligen ska utskotten det också? Men det är en sak vi kan ta
upp på ett sektionsmöte för att se om det är nödvändigt.

§8.7 G-SUITE
Maria jobbar vidare med G-Suite. Vi är godkända som ideell organisation. Tar några dagar till.

§8.8 HTTP://ATEK.CHALMERS.SE FLYTTEN GÅR SEGT. HJÄLP FRÅN GUD OMKR KL 18?

Vi ska flytta till Chalmers domän. Strular lite, hemsidan ser ut som en text. Maria hemma sjuk så hon
skickar Samuel istället för att prata med GUD om vad som hänt.
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§8.9 HALVÅRSRAPPORT
Kommittéerna ska egentligen lämna in halvårsrapport men de har inte kunnat bokföra. Ha ett
avstämningsmöte istället? Då frångår vi dock den ekonomiska policyn, men detta är ett speciellt fall
och det är främst för kommittéernas skull det ska in. Deras Visma-utbildning sköts på för att
bokföringssystemet skulle bytas ut, men det är oklart. Ha ett möte med kassörerna i kommittéerna så
att de är med på vad som händer. Bra att kalla in revisorn till mötet.

§8.10 STYRETARR UNDER HÖSTEN - HÄLSOVECKA?

Hälsoveckan förra året var på vårterminen. Året innan dess på hösten. Vi sätter den på våren, då det
är hög arbetsbelastning för kommitéer under mottagning och asping.

§8.11 MAIL FRÅN KL OM FÖRSTA VECKAN

Matilda har vidarebefordrat till kommitéer. Fina ord från KL och viktiga grejer.

§8.12 STYRELSETORGET
Finns mycket gamla pärmar och det är mycket saker överallt. Behöver röjas undan lite och inventera.
Nästa vecka innan/efter mötet ser vi till att fixa.

§9. ÖVRIGA FRÅGOR

§9.1 AUTOMAILSVAR OM MAIL S OM S ÄNDES “NOT SUCCESSFUL” FRÅN VÅR MAIL, PÅ ITALIENSKA?

Troligtvis spam mail, håll ett öga på det. Kollar med GUD om det fortsätter.

§10. ATT TA UPP PÅ NÄSTA MÖTE

§10.1 HELENA KOLLAR BOKSLUT FRÅN UTSKOTT SOM AVGÅR, KAN DE LÄMNA ÖVER PENGAR TILL NÄSTKOMMANDE ÅR?

§10.2 HELENA KOLLAR UPP VAD SHAMS BETALDE FÖR O M HEMSIDAN I JULAS, OCH VARFÖR VI BETALAR VARJE M ÅNAD NU.
§10.3 FIXA REGLEMENTE/STADGAR S OM I NTE ÄR K ORREKTERADE I SENASTE VERSIONEN.

§11. SKVALLER
§11.1 EN SPÄNNANDE GREJ

§12. MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades kl 13:47
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Vid protokollet

Justerare

____________________________
Matilda Svensson

__________________________
Maria Oxelman
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