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NÄRVARANDE (65)

A1(4)
SEBASTIAN MOSSLING

Hugo Klintbäck
Hilda Olin
Daniel Torbjörnsson

AT1(0)
-

A2(7)
EMIL SUNDSTRÖM

Hugo Bergman
Iman Zaaroura
Rebecka Eriksson
Vera Bensch
Moa Lindahl
Sarah Nihad

AT2(7)
BINGJIE HU

Clara Wetterqvist
Karin Furuhjelm
Linda Matsuhashi
Linnéa Björkström
Philip Nilsson
Wojciech Chrystowski

A3(22)
Anna Erixon
Ebba Andersson
Elsa Jansson
Emma Gustafsson
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Erika Perleroth
Hilma Åkesson
Hugo Bauer
Julia Forsberg
Linne Niklasson
Linnea Johansson
Linnéa Hagegård
Lisa Säfdal
Lovisa andersson
Lukas Florén
Marcus Aldefelt
Minna Olsson
Myrra Carlsson
Nina Tran
Sofia Lindell
Victoria Hansson
Viktor Nilsson
Wera Holmquist

AT3(5)
BENJAMIN BJÖRKSELL

Helge Berntsson
Jonatan Hulterström
Mattias Österman
Toste Skånberg Dahlstedt
Tilda Cronsell

MASTER MPARC /MPDSD (8)
Fiona Pèpe
Kajsa Engelbrektsson
Lina Zachrisson
Maria Oxelman
Pauline Lambert
Seyedehmahdis Mirsadeghi
Kelly Mc Illroy
Saskia Langbain

ÖVRIGA(5)
Samuel Nyberg
Helena Thim
Meta Berghauser Pont
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Mats Ander
Amanda Dehlén

A-STYRET (7)
Charlotta Blom
Olle Bergström
Julia Magnusson
Emanuel Murray
Sarah Damgaard
Filippa Arnås
Felix Caseva

ADJUNGERADER GÄSTER(1)
Emma Lamberg

TOTALT: 65 MEDVERNANDE
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1. Preliminärer

1.1. Mötets öppnande

1.2. Val av

1.2.1. Mötesordförande

Charlotta:  Ansvarar för att leda mötet efter dagordningens punkter och ser till att
inkommande frågor behandlas. Ser även till att votering sker i frågor som måste
beslutas om.

Charlotta nominerar sig.

Charlotta väljs in enhälligt.

1.2.2. Vice mötesordförande

Charlotta: Ansvarar för att hålla koll på zoom, såsom digitala handuppräckningar och
håller tillsammans med presidiet koll på en den sammanslagna, fysiska och digitala,
talarlistan. Vi kommer även behandla inval under mötet och det är
vice-mötesordförandes uppgift att vara diskussions-moderator om det skulle ske
motnomineringar.

Olle nominerar sig.

Olle väljs in enhälligt.

1.2.3. Mötessekreterare

Mötesordförande: Ansvarar för att föra protokoll under mötets gång och för att denna
ska finnas tillgänglig 2 veckor efter mötet.

Sarah nominerar sig.

Sarah väljs in enhälligt.

1.2.4. Två justerare tillika rösträknare

Mötesordförande: Två personer som granskar protokollet efter mötet för att bekräfta
att det som skrivits är det som har diskuterats och beslutats på mötet. Vem som helst
kan vara detta. Enligt praxis är även justerare även rösträknare, vilket innebär att man
räknar röster om det blir sluten votering. Man måste vara med under hela mötet.
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Nina Tran och Helge Berntsson nominerar sig själva

Nina Tran och Helge Berntsson väljs in enhälligt.

1.3. Närvarolista

1.4 Mötets behöriga utlysande

Kommunikatör: Skickats ut en kallelse via mail två veckor innan mötet, marknadsfört
på Facebook och Instagram. Dagordningen har skickats ut via mail tre dagar innan
sektionsmötet.

Charlotta: Kan vi anse mötet vara behörigt utlyst?

Mötet: Ja

1.5. Föregående mötesprotokoll

Kommunikatör: Finns på hemsidan.

2. Fastställande av mötesordning

Charlotta: Vi har en lathund för begrepp som är vanligt förekommande under sektionsmöten
som ni gärna får ha med er som en liten handbok under mötet om ni vill!

Några av de viktigaste punkterna:

Begärandet av ordet sker genom handuppräckning, det gäller både fysiskt och digitalt!

Replik är direktsvar under en debatt vid direkt tilltal. En replik bryter talarlistan och svarar
direkt på ett påstående. Replik ska begäras och godkännas av mötesordförande. Man har rätt
till kontra-replik.

Sakfråga kan man utbrista om man har en fråga gällande verksamheten och dess funktion

Ordningsfråga är en fråga som gäller strukturen och tillvägagångssättet under mötet. Kan
vara t ex ett förtydligande eller en kortare paus (ajournering) i mötet. Ordningsfrågor ska
behandlas så fort de kommer upp och går före t ex talarlistor.

3. Fastställande av dagordning

Charlotta: Kan vi godkänna dagordningen?

Mötet: Ja
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4. Adjungeringar

Charlotta: Finns det några som inte är sektionsmedlemmar som måste adjungeras in?

Nej (Mats och Amanda är här men inbjudna för info enbart)

5. Meddelanden

5.1. Information från PA

MATS

Kul att se er! AT-programmet har en del på gång med verksamhetsberättelse, kursbudget etc.
Programbudget till b.la. Styret och ATU är på gång, imponerad av alla bilagor i dagens dagordning.
Vilket jobb!

Studeresefonderna börjar användas, hade möte om detta häromdagen. Stadgar på detta uppförs.
Chalmers har börjat öppna upp nu (restriktionerna), detta gäller inte ritsalarna eftersom de går under
instutitionen. Angela (viceprefekt) har meddelat att salar kommer användas som vanligt fr.o.m LP2.
Kurser verkar bedrivas som vanligt, ATU och AUU uppmanas kolla upp användning av ritsalar
tillsammans med Mats! AMU vill gärna vara med på detta, samma problem finns på plan 5.

JOAQUIM och META

Joaquim: In transition to make Meta the new PA. Working on the bachelor and master programs, with
a group of students. should be ready by 2023. Has been nice to meet so many dedicated students  -
good to have dialogue and share space. One project with AUU that concernes critique and
presentation has been constructive and important. The dialogue is important between students and
teachers.

Meta: Börjar imorgon som ny PA på arkitekturprogrammet. Har varit på Chalmers sen 2015. Kom
från Delft via KTH - nu jobbar hon med stadsbyggnad här. Ny roll kommer innebära många nya
samtal och utmaningar. Imput från studenterna ska bli kul

5.2. Information från Chalmers Studentkår

Amanda Dehlén, vSO: Kåren är nio personer som jobbar heltid. Amanda är vår kontaktperson och
arbetar med nöjesliv; gasquen, bulten… Räknar upp vilka som jobbar inom kåren och vad de gör.
(med reservation för smärre fel: KO, VO, HA, AMO, SO, vSO, UE….)

Kårhuset fyller snart 20 år! Kom och ät tårta, 15 oktober. Of course är en schemabrytande dag i
februari, vill man arra får man kontakta kåren. Information om att kårkorten inte längre byts ut -
funkar inte längre som ID så man behöver mecenatappen. Samt betala kåravgift är viktigt.
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5.3. Information från studieresefonden

Helena och Samuel: Har jobbat med studieresefonder sen förra året - arbetet pågår och kommer
komma upp under ett senare sektionsmöte när det är fastställt. Mer kommer senare!

5.4. Information från FuM

Samuel: Sitter med Helena i My favorite party i FuM. (Astrid Martinsson från sektionen är med i
CCCs parti). Som ett sektionsmöte fast på kårnivå med representanter. Två per LP. Hittils: fastställt
kårens verksamhetsplan. Man jobbar med bl.a. efterdyningar av covid som har påverkat campuslivet
samt hållbarhetsfrågor. Arkitekttävling på gång, inlämning ikväll.

5.5. Information från A-Styret

Charlotta - ordförande, har koll på saker. Sitter även i FotA. Arra tryggt!

Olle - vice ordförande, koordinerar arbete internt på sektionen. Bolla med mig om det skulle komma
upp nått

Julia, Emanuel - tar hand om ekonomin, har kontakt med andra kassörer, kan pengar

Sarah - SAMO, prata med mig om ni mår dåligt eller har lokalproblem

Felix - Kommunikatör, löser informationsutskick och hemsida

Filippa - PR, sociala medier-ansvarig, chattar från våra konton

6. Inval / Election

6.1. AMU

*from here the meeting is in english*

Nominerade går fram och presenterar sig kort.

P:Fiona: From France,
Vp: Saskia (Jakub inte här)
T:Rebecca from Belgium
S:Mattis from Iran

Hope everything goes good, feels like a cool board.

Styret frågar om det finns några andra nominerade.
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Charlotta: Are there any other nominees?

No
Sektionsmötet får ställa frågor till de nominerade.

Charlotta: Are there any questions for the nominees?

Sektionsmötet går till votering.

Can we have the election?
Yes

Charlotta:
Can we elect Fiona Pèpe to the position of President?
Is there anyone who opposes the proposed candidate?
I find her elected.

Can we elect Jakub Maliborski and Saskia Langbein to the position of Vice President?
Can we elect Rebecca van Daalen to the position of Treasurer?
Can we elect Seyedehmahdis Mirsadeghi to the position of Secretary?

Yes på alla

Mötet återgår till svenska
6.2. Fyllnadsval revisorer

Valberedningen presenterar de nominerade för posterna med namn och mycket kort varför de
nomineras.

Elsa (valberedningen): nominerar Karin och Emma

Nominerade går fram och presenterar sig kort.

Emma: har tagit examen, men vill ge tillbaka till sektionen. Driver eget företag

Karin: Går i AT2, kul att bli revisor

Charlotta frågar om det finns några andra nominerade.

Nej

Charlotta öppnar upp för frågor

Samuel: har Karin kunskap inom bokföring eller liknande?

Karin: Inte, men kul att lära sig
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Charlotta: Kan sektionsmötet gå till votering?

Mötet: Ja och de finnes invalda av mötet

6.3. Fyllnadsval RustA

Valberedningen informerar om att posten är vakant

Mötesordförande frågar om det finns några nominerade.

Rebecca Eriksson nominerar sig själv. Sitter som sångboksansvarig i RustA nu och tycker det
känns viktigare med en kassör

Nominerade går fram och presenterar sig kort.

Charlotta frågar om det finns några andra nominerade.

Charlotta öppnar upp för frågor

Lukas Florén: Tror du att du kommer in i gänget

Rebecca: De verkar snälla! Hoppas det

Maria Oxelman: Är det RustAs mål att skaffa husvagn mot slutet av året?

Rebecca: Ja!

Charlotta: Kan vi gå till votering?

Ja, Rebecca är invald som RustAs nya kassör

Helge Berntsson: När ansvarsbefrias nuvarande kassör?

Charlotta: Vid ett senare sektionsmöte

7. Verksamhetsberättelse, resultat och revisionsberättelse

7.1. A-Styret

Samuel, Ordförande
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Berättar att verksamhetsberättelsen finns och att den är 10 sidor (vad har vi gjort under året).
Verksamhetsplanen gås igenom: prioriterat/visionsprojekt, och vad det innebär. PP1: Svårt att
utvärdera under ett pandemiår, nuvarande styret får gärna ta över
PP2: Stolthet! Rett ut massa gammalt kassörsstrul, anser det avslutat, applåder
PP3: Blev svårt att jobba med men gått bra trots omständigheterna
PP4: Lanserade hemsida, ny domän, onlinekalender, g-sweet och nya mejladresser samt en
sektionsslack

VP1: Hann inte jobba färdigt med detta, finns en del att göra här med luckor och borttappat
VP2: Massa häftigt på andra sektioner - lärt oss mycket om både vår och andras sektioner.
Anses färdigt
VP3: Kul att ha kontakt - svårt att göra under pandemi, finns massa mer att göra här

Blev inte som vi tänkt oss - mycket covid-fix. Året har blivit bra ändå!

Uppmanar studenter att använda styret som resurs till att fixa vad som helst på sektionen!

Helena, Kassör
Pratar om öronmärkningar och att det är viktigt för att kunna ha kvar pengar att spendera när
event har ställts in.

Tog över ekonomistrul och tog hjälp med extern revisor och löst ekonomiska problem från
17/18 och fram tills nu samt ansvarsbefriat gamla revisorer. Allt ser bra ut i ekonomin bakåt.

Budgeten i kort: Lite mer överskott än förväntat samt mindre intäkter från försäljning,
studieresefonder, pengar från PA för revisor, öronmärkningar från utskott och kommittéer.
Framtiden: Nu två kassörer, kanske ett nytt kassörssystem från kåren framöver

Revisor:

Teresia: Yrkar för ansvarsbefrielse för Styret 20/21

Charlotta: Kan vi ansvarsbefria A-Styret 2020/2021?

Mötet: Ja

AJOURNERAR MÖTET I TIO MINUTER 18:55
Mötet tog längre paus än väntat då alla blev oplanerat utelåsta från mötet
Mötet förklaras åter öppnat 19:10

7.2. AUU
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Ebba, Ordförande: påverkats av pandemin - fokus på att alla ska må bra och att studier ska gå bra.
Kursutvärdering, utökat samarbete med de andra utbildningsutskotten, utveckla kritikformatet.
Lärorikt och ärofyllt år!

Hugo, Kassör: Blivit lite ändringar och omfördelningar i budgeten, en del överskott som har gått
tillbaka till sektionen

Felicia, revisor: Yrkar för ansvarsbefrielse

Charlotta: Kan vi ansvarsbefria AUU 2020/2021?

Mötet: Ja
7.3. ATU

Benjamin, vice ordförande: bevakat utbildningen, öppna möten, haft löpande möten med PA,
kvalitetsuppföljning på en kurs som redan har haft problem (byggnadsmaterial, AT1) och kursen har
nu ändrats med nu huvudlärare och examinator. Vissa saker har blivit inställda men ska tas upp
kommande år, en kanal har införts där alla AT-studenter kan samlas digitalt. Hållbarhetsinventering
med Hedda (AT-alum).

Helge, kassör: Svårt att matcha budgeten eftersom året sett väldigt annorlunda ut än förväntat.
Mycket pengar går vidare till 21/22.

Teresia, revisor: yrkar för ansvarsbefrielse

Charlotta: Kan vi ansvarsbefria ATU 2020/2021?

Mötet: Ja

7.4. Arkipelago

Maria, ordförande: arbetet under året har gått bra, blev möten online. Mässan blev helt digital.
Det var god

uppslutning, till och med besökare från andra skolor. Utvecklade sociala medier för att få
besökare till den digitala mässan. Gruppen och varumärket blev starkare under året.

Maria (berättar Emils ekonomiska berättelse): Mindre omsättning men också mindre utgifter.
Öronmärkta pengar investerades i en app som nästkommande år också kan nyttja

Felicia, revisor: Yrkar på ansvarsbefriande

Charlotta: Kan vi ansvarsbefria Arkipelago 2020/2021?

Mötet: Ja
7.5. JA
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Linnea, ordförande: fortsatt jobba inom jämlikhet med några arr som kritikhäng och
genusdag, programmet har inte haft så mycket tid över tyvärr. Samarbetat met JämK -
programöverskridande vecka.

Anna, kassör: stort överskott, inte använt några öronmärkta pengar. Inget fanzine på två år.

Teresia, revisor: yrkar för ansvarsbefrielse

Charlotta: Kan vi ansvarsbefria JA 2020/2021?

Mötet: Ja
7.6. FlorA

Ordf och kassör inte på plats. istället tar sittande och berättar

Emanuel läser upp Camillas verksamhetsberättelse: läser dikt

Toste läser upp Sams ekonomiska berättelse: spenderat på aspning och julgranspynt. Finns
mycket pengar som  inte använts pga distansstudier

Felicia, revisor: Yrkar på ansvarsbefriande

Charlotta: Kan vi ansvarsbefria FlorA 2020/2021?

Mötet: Ja

7.7. FikA

Susanna, ordförande: va med på mottagningen, sålt lite fika och fixat kylskåpsfika i alla
microlabb

Helena, kassör: överskott, har gått bra

Teresia, revisor: yrkar för ansvarsbefrielse

Charlotta: Kan vi ansvarsbefria FikA 2020/2021?

Mötet: Ja
8. Verksamhetsplan och budget

8.1. AUU

Hilma, ordförande: massa möten framöver, på och utanför sektionen, utveckla kritiken vidare,
och arbeta med stressrelaterade frågor. Tema för året: samtal. utforska om arkitektprovet kan gagnas
av elevrepresentant
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Sara, kassör: strukturerat upp lite i budgeten, t.ex. får mottagningen en egen budgetpost. Lite
annan omstrukturering

Charlotta öppnar upp för frågor

Charlotta: Kan vi gå till votering?

Charlotta: Är det mötets mening att godkänna AUU 2021/2022 verksamhetsplan och budget?

Mötet: Ja

8.2. ATU

Philip, ordförande: bevakning och kvalitetsuppföljning, regelbundna möten med
klassrepresentanter och PA. Städ och ordning och reda i lokalerna. Öppna lunchmöten, fika
och muggmålning som stärker AT-andan.

Bingjie, kassör: överskott, satsar på årets event: bastuhajk och vårfest. Flytta lite pengar från
vårfest till AT- och sektionsgemenskap. Extra satsning på mottagningen för att nå ut till
ettorna.

Charlotta öppnar upp för frågor

Charlotta: Kan vi gå till votering?

Charlotta: Är det mötets mening att godkänna ATU 2021/2022 verksamhetsplan och budget?

Mötet: Ja
8.3. Arkipelago

Minna, ordförande: fortsätta främja kontakt mellan elever och företag, förhoppningsvis
fysiska event och mässa. Jobbar med ett mentorsskapsprogram, cv-samtal, studiebesök och
föreläsningar. Mer ingenjörsinriktat på mässan till AT-studenter

Linnea, kassör: skiljer sig från förra årets budget (digital mässa) så budget är ganska lik
19/20, lite mindre än innan.

Charlotta öppnar upp för frågor

Charlotta: Kan vi gå till votering?

Charlotta: Är det mötets mening att godkänna Arkipelago 2021/2022 verksamhetsplan och
budget?

Mötet: Ja
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8.4. JA

Victoria, ordförande: jobba för jämlikhet och intersektionalitet på sektionen, ska ha samma
kläder framöver (hållbarhetsfråga), jobba med programledningen, sträcker ut en välkomnande
hand mot AT, samarbetar med jämK. Slopar fanzinet. Många event, låg tröskel på sektionen

Sofia, kassör: stor förflyttning av pengar i år, i samråd med PA. Större eventpost i år.
Kommunikation, mottagning, aspning.

Charlotta öppnar upp för frågor

Charlotta: Kan vi gå till votering?

Charlotta: Är det mötets mening att godkänna JA 2021/2022 verksamhetsplan och budget?

Mötet: Ja

8.5. FlorA

Emanuel, ordförande: läser berättelse med blom- och botaniktema. Köpa in många växter,
julpynt, sticklingsutbyte, håll utkik!

Toste, kassör: inte så komplicerad budget, samma som förra året. Köpa mycket växter

Charlotta öppnar upp för frågor

Charlotta: Kan vi gå till votering?

Charlotta: Är det mötets mening att godkänna FlorA 2021/2022 verksamhetsplan och budget?

Mötet: Ja
8.6. FikA

Elsa, ordförande: minst ett arr per LP, hjälpa till med mottagningen, forsätta förädla
microlabbsfika, sektionens egna glassbil (fylla på fika), lite mer PR

Jonatan, kassör: såhär mycket vi fikar, höjt posten för kylskåpsfika med 20% intäkter täcker
gratis fika så håll utkik

Charlotta öppnar upp för frågor

Charlotta: Kan vi gå till votering?
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Charlotta: Är det mötets mening att godkänna FikA 2021/2022 verksamhetsplan och budget?

Mötet: Ja
9. Propositioner

9.1. Verksamhetsplan A-Styret

Charlotta:
5 punkter, varav vissa har vi tagit över från förra årets styre.
jobba för sektionen som helhet, öka intresset för att engagera sig i sektionen. Förena A- och
AT i den månen vi kan påverka utbildningsutskott och PA. Förena kurser och öka
handledningstillfällen elever emellan. Jobba mycket med kommunikation inom och utanför
sektionen, aktualisera styrdokument och hålla rutin på att det ska göras framöver. Det blir
också fokus på att det blir tydlig struktur med studieresefonderna.

Charlotta yrkar på att godkänna verksamhetsplanen i dess helhet.

Charlotta öppnar upp för diskussion

Samuel: stora öppna punkter - känns det görbart?

Charlotta: få punkter och alla är prioriterade utifrån vad vi känner är kul och hanterbart

Charlotta: Kan vi gå till votering?

Charlotta: Är det mötets mening att godkänna A-Styret 2021/2022 verksamhetsplan?

Mötet: Ja

9.2. Budget A-Styret

Helena: pandemin gör det som sagt svårt att planera budget, men samma intäkter, räknar med
mer intäkter, stor post är överlämningssittning nästa vecka (istället för i våras).

Julia och Emanuel: räknar med att sälja nytt och mer sektionsmaterial och sångböcker.
Kontakta kassörer om att köpa!

Helena: fortsatt jobb med studieresefonder, löpande info från PA. Fortsatt stor äskningspott

Charlotta öppnar upp för diskussion

Charlotta: Kan vi gå till votering?
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Charlotta: Är det mötets mening att godkänna AUU 2021/2022 verksamhetsplan?

Charlotta yrkar på att godkänna budgeten i dess helhet.

Charlotta öppnar upp för diskussion

Charlotta: Kan vi gå till votering?

Charlotta: Är det mötets mening att godkänna A-Styret 2021/2022 budget?

Mötet: Ja
9.3. Förenkla reglering av verksamhetsåret

Samuel: när man går på borde vara mer förenligt med när bokslut och liknande - olika
kommittéer och utskott har olika verksamhetsår. Behöver godkännas på två möten, redan
godkänd på ett möte

Charlotta: är det mötets mening att rösta igenom propositionen och ändra i stadgarna?

Mötet: Ja

9.4. Anmälningsplikt för revisorer

Charlotta förklarar att det är en proposition från 19/20 som fallit mellan stolarna men röstats
igenom på ett tidigare sektionsmöte.

Charlotta öppnar upp för diskussion

Maria: Borde det vara två varann efterföljande möten som röstar igenom propositionen

Styret: Kollar igenom stadgar, det stämmer

Maria: vi skulle behöva definiera “inblandade parter” och sen rösta igenom propositionen
Elsa: kanske bra att ha “inblandade parter” för att få en bra lösning i en specifik situation

Helge: hur ser det ut på andra sektioner

Helena replik: man kan ta kontakt utanför sektionen och ta utomstående hjälp

Maria: formulera en plan för nästa steg,

Hilda replik: på Z har det funnits ekonomiska problem år efter år och tagit hjälp från kåren

Samuel: är revisorerna de “inblandade parterna” - revisorernas ansvar att plan finns
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Olle: räcker “uppmuntras” ha en plan?

Maria: alla inbjudna parter kan bjudas in till att tala om det

Benjamin: är det bra att lägga det på revisorerna?

Lukas replik: redan svårt att hitta revisorer

Helge replik: borde revideras och återkomma nästa möte

Charlotta: Kan vi gå till votering?

yrkande 1: godkänna
yrkande 2: bordlägga

propositionen bordläggs tills vidare

10. Motioner

10.1. Förtydligande av Arbetsmarknads-sponsring

Lukas: Kul med engagemang! Uppdatera arbetsmarknadspolicy, ska vara tydligare med spons
och företagskontakt där arkipelago ansvarar för branschrelevanta kontakter och att andra
kommittéer och utskott ska kunna ha icke-branschrelevant kontakt (oftast spons).

Charlotta: ser jättebra ut - vi vill lägga till att om ett företag inte finns i registret ska även detta
gå via arkipelago

Lukas: nytt yrkande håller jag med om

Jonatan: arkipelago har ett register som gärna kompletteras

Olle: borde anollk vara med i konversationen? ser att det kan bli intressekonflikt under
mottagningen.

Maria: borde vara mest branschrelevanta företag ändå?

Samuel: det ser ut att vara tydligt i motionen hur detta ska lösas

Lukas: syftet är att motivera att alla ska få söka spons inte att det ska bli konkurrens
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Maria: goodiebags är alltid bra och står inte emot syftet

Clara: utskick av produkter osv, det spelar ingen roll vart den kommer ifrån

Jonatan: arkipelago och anollks verksamhet står inte i konflikt med varandra men det borde
upprätthållas kontakt om detta

Maria: inte så noga med register, tydligt vad som är branschrelevant och icke

Charlotta: Kan vi gå till votering?

Charlotta: Är det mötets mening att godkänna propositionen utifrån ändringsyrkande?

Mötet: Ja

11. Äskningar

11.1. Klas 2.0 (Drönare)

Emil: Nu drönare till FotA och sektionen. Gammal drönare gjort mycket nytta och gett
mycket uppdrag men tyvärr trasig nu (gammalt produktionsfel). Äskar för ny modell utan fel
på chip

Victoria: laga?
Charlotta öppnar upp för diskussion
Victor replik: lämnar in till tillverkaren för att fixa = att betala för en ny drönare och då blir
det rimligare att köpa en ny drönare. Den nya drönaren är mer hållbar

Maria: vad ska ni göra med den gamla drönaren?

Emil: kanske sälja av delar?

Maria: kolla med nån förening
Styret läser upp sitt yttrande

Charlotta: Kan vi gå till votering?

Charlotta: Är det mötets mening att godkänna äskningen i sin helhet?

Mötet: Ja

11.2. Popup-tält till sektionen
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Tält att låna ut till sektionsmedlemmar eller hyra ut utanför sektionen. Visar via bild på
förvarings- och monteringsguide som stödjer motionen.

Charlotta öppnar upp för diskussion

Victoria: hur många får plats i tältet

Lukas: ca 40 (kanske 30)

Benjamin: finns redan ett tält (dock litet 3x3m)

Lukas: tyvärr på sista versen

Maria: anollk ‘19 köpte in ett dåligt tält som gick sönder - är denna modellen mer stabil?

Lukas: det är en robust konstruktion

Benjamin tillägg på Marias inspel: rustA hade liknande situation ganska nyss

Olle: läser upp styrets yrkande att godkänna äskningen

Victoria: varför inte större tält?

Lukas: tidigare planer satte käppar i hjulet för det men bra poäng

Flera inspelar att platsbrist är ett problem, kommer vara svårt att förvara

Helge: vi kan lösa platsproblematiken

Emanuel: kommer bli kallare - inte kunna använda i vinter.

Samuel: tycker vi ska bordlägga

Lukas: behövs hjälp från andra kommittéer för att lösa förvaringsfrågan

Charlotta: Kan vi gå till votering?

Yrkande 1: Godkänna äskningen
Yrkande 2: Bordlägga äskningen och kolla på möjlighet för att utreda ett större tält
Charlotta: Är det mötets mening att godkänna äskningen i sin helhet?

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutande
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