Styrelsemöte den 27 februari 2012
1 Formalia

1.1 Mötets öppnande
Stephanie Dawoud öppnar mötet kl 17.13
1.2 Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst
1.3 Val av mötesordförande
Stephanie Dawoud väljs till mötesordförande
1.4 Val av sekreterare
Michael Johansson väljs till sekreterare
1.5 Närvarande
Stephanie Dawoud, Veronika Jeppsson, Victor Olsson, Moa Bergsmark, Lydia
Wallgren, Caroline Lindström, Fabian Wahlgren, Anton Warnhag, Johan Lundh
Heinstedt, Bobby Falck, Michael Johansson
1.6 Frånvarande
Ting Andersson, Thérèse Fleetwood, Ludvig Bowallius
1.7 Val av justerare tillika rösträknare
Moa Bergsmark och Fabian Wahlgren väljs s justerare.
1.8 Fastställande av föredragningslista

2 Rapporter

2.1 Öfverphöseriet
2.2 Kassör
2.3 Studienämnden
Ludvig är frånvarande men har meddelat
att han har bestämt sig för att avgå.
2.4 Näringslivsgruppens ordförande
2.5 Klubbmästeriet
2.6 Kommunikationsnämnden
2.7 Övriga föreningar/nämnder
2.8 Sektionens ordförande

3 Ärenden

Föredragande
Veronika Jeppsson
Ludvig Bowallius

Lydia Wallgren
Victor Olsson
Johanna Andersson
Stephanie Dawoud

3.1 Genomgång av beslutsprotokoll
Inga kommentarer
3.2 Frågor till nämnder och diskussion
Förslag om att lägga till en punkt för projektgrupper, t.ex. Metaspexet.
För att undgå krångel med ekonomin bör större projekt ansöka
om en budgetpost. Fabian tar på sig att skriva en proposition.

Fabian tar upp frågan; Hur ska vi nå ut till alla sektionsmedlemmar med
Propositionerna? Få ut hur viktigt det är att medlemmarna läser. Medlemmarna
ska granska styrelsen, detta genom att läsa igenom handlingar och propositioner.
Inget bestäms på mötet men ska tas upp inom några dagar.
3.3 Genomgång av motioner, interpellationer och enkla frågor
Inga inkomna.
3.4 Genomgång av propositioner
3.4.1 styrelsereform
Fabian sammanfattar styrelsereformen.
Propositionen godkännes.
3.4.2 näringslivsgruppen
Fabian sammanfattar NLG-propositionen.
Propositionen godkännes.
3.4.3 mottagningen
Fabian presenterar mottagningspropositionen.
Propositionen godkännes.
3.4.4 klubbmästeriet
Fabian presenterar klubbmästeriepropositionen.
Propositionen godkännes.
3.4.5 kommunikationsnämnden
Moa presenterar kommunikationsnämndens proposition.
Fabian kommenterar stavningen av ”webmaster/webbmaster”,
kräver kontinuerlig stavning.
Propositionen godkännes.
3.5 Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.
3.6 Övriga beslutsärenden
3.6.1 Budget Medieteknik
Budgeten godkännes.
3.7 Frågor till CSC
Situationen om Sektionen för medietekniks studievägledare tas upp.
Victor säger att Patrik fått rollen som vägledare. Fabian tycker att vi borde bjuda in
vår nya studievägledare. Stephanie ställer då frågan om det ens finns någon vald.
Victor påpekar igen att Patrik tagit sig an den uppgiften. Flera tror inte på detta och
Stephanie tar på sig att kolla upp situationen.
Joppe tar upp KTH’s vision 2027 och undrar hur läger ser ut. Stephanie meddelar att
det inte kommit upp något nytt. Lydia tycker att Sektionen för Medieteknik borde ha
ett officiellt uttalande, gå emot förslaget. Fabian tycker att sektionen borde stå
bakom CSC. Stephanie anser att vi borde vänta eftersom läget är så tyst.
Anton föreslår att vi kallar till sektionsmöte när tiden är inne så att alla sektionsmedlemmar informeras om läget. Joppe tror att det säkert är ett år kvar innan
något blir aktuellt.
Bobby undrar hur CSC står inför att vi kanske inte ska få läsa extrakurser/valbara
kurser. Flera närvarande anser att det är en intressant fråga men har inga
svar/kommentarer. Fabian kommenterar kort med att det kommer drabba
sektionsengagerade studenter som väljer att ta ett extra år på KTH.

3.8 Övriga frågor
Veronica tar upp en budgetfråga. Budgeten vi använder idag, som skapades i
höstas, är inte klubbad.
Budgeten som är klubbad är gammal och stämmer inte. NLG är klämda eftersom
de får in fler företag än tänkt.
En ”Övriga beslutsärenden”-punkt läggs till, 3.6.1.

4 Mötets högtidliga avslutande

Stephanie Dawoud avslutar mötet kl 18.10.

