Styrelsemöte den 12 september 2012
1 Formalia
1.1. Mötets öppnande
Joppe förklarar mötet öppnat 17.11

1.2. Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst.

1.3. Val av mötesordförande
Mötet väljer Johan Lundh Heinstedt till mötesordförande.
1.4. Val av sekreterare
Mötet väljer Michael Johansson till sekreterare.
1.5. Närvarande
Johan Lundh Heinstedt, Susanne Forchheimer, Anton Warnhag, Sofie Nilsson, Yelena Koselnik och
Michael Johansson.
1.6. Frånvarande
Bobby Falck.
1.7. Val av justerare tillika rösträknare
Anton Warnhag och Yelena Koselnik.
1.8 Fastställande av föredragningslista
Mötet anser föredragningslistan godkänd.

2 Rapporter
2.1 Öfverphöseriet

Föredragande
Christian Virtala genom Joppe

Det har gått galant. Fem sammarbeten med företag. Alla är jättenöjda. Problem med ACn academic tros ha fixat. Utvärderingsenkät kommer skickas ut till nØllan och en till phöseriet.
Sektionensdag genomfördes bra.
2.2 Kassör

Veronika Jeppsson

Ths ska ha utbildning för ekonomiansvariga. Pratat med Lukas, nlg har ingen.
2.3 Studienämnden

Anton Warnhag

Var på sektionensdag och gjorde reklam för sno och pas så att ettan vet om att dom finns.
Kan tas med i nyhetsbrevet. Ettans mattekurs gick inge bra i början. Så pratade lite om det
med institutionen/leif/björn och det verkar ha löst sig. Steget mellan gymnasiet och
högskolan är lite ovant i början, kan inte gå igenom saker flera gånger. Han har fått en

tillsägelse, information om honom, kursen mm ska ges.
2.4 Näringslivsgruppens ordförande

Louise Heurlin

2.5 Klubbmästeriet

Douglas Törn-Persson

Ingen rapport. Puben under mottagningen stängde väldigt tidigt - torsdag innan massa
inlämningar.
2.6 Kommunikationsnämnden

Alexander Granskog

Dom har inte kommit igång än. Första mötet nästa vecka, rekrytera. 50 intresseanmälda.
2.7 Övriga föreningar/nämnder
Anton QN, filmkväll igår gick bra.
2.8 Sektionens ordförande

Johan Lundh Heinstedt

Haibro Lee programansvarig. Möten med ÖPH, gått bra. Todo list har ökat efter nog. Massa
planer inför första sm. Maila och hålla kontakten, lite prat med sektionslokalsansvariga.

3 Ärenden
3.1 Genomgång av beslutsprotokoll
3.2 Frågor till nämnder och diskussion
3.3 Genomgång av motioner, interpellationer och enkla frågor
3.4 Genomgång av propositioner
3.4.1 Proposition om valberedningen
3.5 Bordlagda ärenden
3.6 Övriga beslutsärenden
3.7 Frågor till CSC
3.8 Övriga frågor
3.8.1 Nlg ordförande, louise har hoppat av sin post. Entlediga henne nästa SM. Måste illa
kvickt hitta en ny. Joppe haft möte med henne. Enda som är med i nlg är Sara Edin som pr
ansvarig.
Anton, näringslivsarbetet har inte fungerat så bra. Vi måste komma bort ifrån att allt nlg
nästan gör är att göra branschdagen. Måste tyvärr bygga upp på nytt varje år, för det släpps
efter branschdagen. Arbeta mer långsiktigt, låta företag sponsra oss. Kontinuerlig kontakt
med företagen, inte bara ringa in dem inför branschdagen. Lunchföreläsningar med lunch
etc. Folk tycker om det.
Yelena, en liten grupp inom nlg som fokuserar på att ha löpande kontakt med företag.
Extremt viktig post, behöver nån som vill gå in för det.
Joppe, skriva ihop någon fet postbeskrivning och göra en valkampanj.
Micke, hitta någon som är intresserad, behöver inte kunna massa. Styrelsen får va med och

guida lite så nlg får en bra struktur och kommer igång och kontinuerligt arbete.
Skicka ut med nyhetsbrevet! Styrelsen finns i ryggen.
Micke, vem tar mailet så länge? Jelly tar den och samlar den.
Joppe, vi har fått en idrottsansvarig. Johan Blomgren. Medverka i ths mästerskapen.
Fokusera på hälsa och kost, träning etc. Väljas på nästa sektionsmöte. Han har varit på ths
idrottsmöte.
3.8.2 Ny post: Ljud- och ljusansvarig?
Joppe; Data planerar att införa denna post. Media borde också ha denna post.
Yelena; en person per sektion.
Joppe; personen ska inte vara med vid varje event men ha koll och se till att det fungerar så
att det bara är att trycka "on".
Allmänt, kan bli pressat mellan dom två valda media vs data. Borde kanske bara vara en
person som ligger under metaforerna där det redan finns media/data representant.
Arbetsbördan är inte stor.
Behöver inte ens vara en post. Metadorerna bestämmer en person i gruppen som har
ansvaret.
3.8.3 Hippa till våra sektionsmöten, inspiration från kemi? Mat, gyquel, tävlingar, vad som,
som gör mötet lite roligare men inte nödvändigtvis längre. Se till att phöseriet pushar ettan
att gå på sektionsmöten. Hypa det redan nu med posters och nyhetsbrevet mm.
Utmärka styrelsen under sektionsmöten, tex t-shirts, pins.
Spexa till mötet, skådespel? Någon gång under mötet.
Första mötet som kommer nu när ettan är ny måste sticka ut och locka folk till framtida SM.
Bjuda på mat och liva upp det. Prata mer om detta senare.
Andreas Terandi ordf på data. Varit lite på om att köpa in utomhusmöbler till meta. Dessa
måste köpas in via Csc. Bänkarna kostar 7000kr och bordet 10000kr - officiella KTH möbler.
Data är taggade, dom har pengar. Om det ska köpas in ska kostnaden delas 50/50. Om en
sektion köper in något utan godkännande från andra sektionen som är för lokalen blir det
automatiskt båda sektionernas som ett straff för att man gick förbi den andra sektionen.
Susanne, hur gör vi med fikat? Alla får vara ansvariga en gång.
3.8.4 Hur kan vi förbättra erkännandet för de ideellt arbetande?
Joppe, vi måste bli bättre på detta. Dom förtroendevalda ska känna att dom behövs och gör
nytta, inte bara en bajsmacka.
Träffas, ceremoni, ge cred och bara visa upp dem och säga att dom är bäst. Skapa ett

organisationsträd som sitter i meta, likt data. Då syns de arbetande och folk vet vilka som
gör vad.
Bygga en "cool" kultur runt styrelsen och sektionensarbetande.
Sussie, Sombo och Astrid vände arr till något coolt.
Styrelsen kam göra en video för att skapa en "coolare" syn på arbetet.
Inspring på ettans föreläsning och visa vilka vi är.
Ge dom gamla diplom på sektionsmöten. Ge cred, tex choklad och lovord, till funktionärer
under sm'en till någon som gjort något speciellt eller avklarat något.
Funktionärsgasque eller styrelsepub för att credda funktionärer.
Styrelsen måste spåra mer. Funktionärs t-shirts.
3.8.5 Hur kan vi utveckla alumniverksamheten?
Sälvförsörjande alumniverksamhet, en alumn som är ansvarig. Joppe har en lista på
kontaktbara alumni. Detta ska gärna göras tillsammans med nlg pga kontakt med
näringslivet.
Vad har alumnerna för intresse? Rekrytering, visa upp sig och nostalgi. Alumnigasque är en
bra kanal. Fråga en nybliven alumn som man känner vad dom vill se och ha.
Nlg - alumnikvällar. Berätta om vad dom gör nu etc. (förra året var inte alumner sugna på
detta enligt jelly). Alumner ska inspirera och motivera aktiva studenter.
En nybliven alumn blir automatiskt medlem i föreningen och kan sedan aktivt välja att gå
ur.(?)
Sussie, Få alumnerna att känna sig exklusiva.
3.8.6 Hur bör vi utforma posten som studentrepresentant i CSC:s Ledningsgrupp?
joppe; Csc önskar att vi ska ha en studentrepresentant i ledningsgruppen. Sektionen
behöver alltså en ny post.

4 Mötets högtidliga avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat 12.30.

