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Bilagor
Sektionsstyrelsens rapport
maj 2010 - september 2010
Sedan sektionsmötet den 4 maj 2010 har följande aktiviteter skett:
I vanlig ordning har styrelsen ägnat sig åt ett antal möten och träffar. Innan
sommarledigheten hanns det med ett programrådsmöte med CSC samt ett
ordföranderåd med THS.
Även ett informellt möte, i form av en avslutningsmiddag, ägde rum i början av juni. I
enlighet med ett av sektionens 4 nya slagord, erkännande, delades det ut intyg till de
som lämnade sina poster. Arbetet med intygen är fortfarande under bearbetning, så det
är en pågående process.
På grund av tidsbrist hos styrelsemedlemmarna lyckades vi inte anordna ett
sommarinternat. Syftet med sommarinternat är att ha en gemensam överlämning av
poster samt ett bra forum för att dela med oss av våra erfarenheter inom styrelsen.
Överlämningar har naturligtvis skett, så de nuvarande innehavarna av poster har fått en
bra grund att stå på inför deras sektionsarbete.
Presidiet träffades i mitten av juli för att diskutera en MyPay-lösning för att minska på
kontanthanteringen inom sektionen, då framförallt under mottagningen samt för
gasque-biljetter. I samband med detta bestämdes att ett extrainsatt styrelsemöte skulle
äga rum den 27 juli för att besluta att nuvarande ordförande och kassör tillsammans blir
firmatecknare för sektionen.
Sommarledigheten tog officiellt slut den 26 juli, då styrelsen tillsammans med
sektionens funktionärer hade en styrelsekick-off hemma hos ordförande Sara Cecilia.
Majoriteten av styrelsen har varit engagerad i mottagningen, antingen som phösare eller
hjälpt till med sektionens egna dag under mottagningen. Styrelsen hoppas att de nya
studenterna har fått en bra inblick i vad sektionen är och vad den gör.
Styrelsens första styrelsemöte genomfördes den 14 september. Nu är det full fart på
detta läsårs styrelsearbete!
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Kalendarium
Kalendariet kan komma att förändras. Sektions- och styrelsemöte inträffar alltid på tisdagar.

HT
Sektionsmöten:

21/9 samt 30/11

Styrelsemöten:

14/9, 5/10, 26/10 samt 16/11

VT
Branschdag:

30/3

Samboavtal för Sloken
Samboavtalet kommer att utvecklas, följande är dess grundstenar:
- All mat som det inte står namn på är allmän egendom
- Alla plockar upp efter sig när de har stökat ner/ diskar efter sig och torkar sin disk
efteråt
- Alla får sätta upp lappar på den röda delen av anslagstavlan, dock ej i resten av
lokalen
- Inget förvarande av personliga tillhörigheter i förrådet
- Sektionslokalsansvariga har rätt att slänga saker som ligger och skräpar
- Allt som luktar illa, eller där bäst-före datum har utgått kommer att slängas
- En rensning av livsmedel (i och utanför kylen) kommer att utföras varje torsdag
- Varje sommar och jul har sektionslokalsansvarig rätten att rensa sloken från mat och
annat avfall
- Sektionslokalen kan bokas genom att skicka en sammanfattning av vad aktiviteten skall
gå ut på, vem som håller i den och när den skall vara till sektionslokal@media.kth.se
resp sloken@teknogogen.se

Styrelsen
Sara Cecilia Lempiäinen
Simon Kalicinski
Kajsa Hedqvist
Johanna Jarl
Anna Sandberg

Tora Jansson
Ludvig Bowallius
Lars Åkesson
Astrid Taberman

Lina Höglund
Fabian Wahlgren
Johan Lundh Heinstedt
Johan Olsson
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