Sektionen för Medieteknik
Sektionsmöte 2013-10-09

Föredragningslista
Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00
1. Formalia
1.1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl 17:15.
1.2. Val av mötesordförande
Terece Skoog väljs till mötesordförande.
1.3. Val av mötessekreterare
Niclas Ericsson väljs till mötessekreterare.
1.4. Val av två justerare tillika rösträknare
Cecilia Engelbert och Poya Tavakolian väljs till justerare tillika rösträknare.
1.5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst.
1.6. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs.
1.7. Adjungeringar
Marcus Frisell och Christoffer Lindström får yttranderätt och närvarorätt.
1.8. Entlediganden
Inga.
1.9. Anmälningsärenden
Inga.
2.

Rapporter

2.1. Sektionsstyrelsen
Verksamhetsplanen, ny styrelse. Första NO-rådet har varit, bra att höra vad som händer. Två styrelsemöten
har hållits hittills, även två träffar, träffas regelbundet i veckan.
2.2. Näringslivsgruppen
Ingen rapport.
2.3. Studienämnden
Sida 1 av 7

Sektionen för Medieteknik
Sektionsmöte 2013-10-09
SN har kommit igång med länkmöten, årskurs 2 och 3 har diskuterats. Olof Heden nominerad lärare till
Årets Lärare. Information kommer om kandidatexamensjobbet och master-valen. Inspelning av
föreläsningar har diskuterats, om något år kanske det är aktuellt.
2.4. Klubbmästeriet
Pubbar har hållits med nya aspiranter. Första teambuildingen har varit, samt en storpub. Förslag på
sektionsdrink!
2.5. Kommunikationsnämnden
Sanna Nordahl: PR-rådet har kommit igång, grafiska profilen ska uppdateras, första mötet imorgon kring
det. Uppstartsmöte har hållits. Branschdagshoodie och katalog på gång. Intresseanmälan för tygpåsar.
Workshops som hela sektionen får gå på i november. Även lite andra planer.
2.6. Övriga nämnder och grupper inom sektionen
Fotogruppen: Blogg med projekt igång, nya bilder varje söndag. Fotat pubbar, och ska även fota under
branschdagen.
Medielabbet: Uppstart på måndag efter ett ganska långt uppehåll.
Idrottsnämnden: Pingisturnering, Björn är PR-ansvarig. Badminton härnäst.
Sektionslokalsansvarig: Städning i Meta, Adam har tagit över från Samuel. Uppmana folk att städa efter
sig!
Qulturnämnden: Spelat tv-spel och haft filmkvällar.
Branschdagen: Nästa vecka är det Branschdag. Pub efter Branschdagen planeras.
ÖPH (Mottagningen): Haft en mottagning. Nära samarbete med Flyg och Data, lite komplikationer såsom
med Obama-besöket och besöket på Tekniska museet men annars har det gått galant. Stolta och nöjda.
Jobbar på ett testamente, utvärdering till Phöseriet och ettan.
Rapport från THS: Tentaskanning kommer snart införas. Jobbar på läsårsindelningen. Efter jul kommer
Nymble renoveras – ny bar, nya studieplatser etc. THS kommer också finnas på branschdagen. Går att söka
internationell fadder, många poster som ska fyllas (kul att jobba på THS!). Hardkår (kårens öl) ska göras
billigare och ska ut till systemet och sektionspubar.
2.7. Övriga rapporter
3.

Information

3.1. Information från Valberedningen
Christian Virtala: Sitter i valberedningen. Mycket nytt, informerar därför om det! Finns till för att hjälpa
alla som röstar eller kandiderar. Mycket erfarenhet att vara förtroendevald. Handlar om att göra fel för då
lär man sig. Sektionen ska lära sig.
Virtala berättar hur ett val går till. Skicka in en kandidatur. En intervju, mest för att kandidaten ska förstå
posten och uppgiften. Ge en insyn o.s.v. Snart val för SM#2. 5 november är sista dag att kandidera till de
valen. Kontakta styrelsen, valberedningen eller den nuvarande funktionären för mer info.
Dessutom: Ny logga!
Maria Bahrami, Jonathan Söderin, Matilda Carlson, Niklas Gustavsson och Linnea Holm gick ut ur
lokalen.
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4.

Bordlagda ärenden

4.1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 10/11
Bordläggs.
Yrkande på rast.
30 minuters rast.
5.

Valärenden

5.1. Fyllnadsval av Kassör
Valberedningen presenterar posten.
Anton Warnhag kandidat.
Anton presenterar sig.
Valberedningen går igenom hur det går till. Anton kandiderade i tid, går att ha öppen nominering om mötet
vill o.s.v.
Frågor:
Sofie Nilsson: Du uttryckte att du inte var intresserad av ekonomi. Utveckla?
Anton: Att vara kassör skulle ge mig makt helt enkelt att ändra den ekonomiska situationen för sektionen,
för att kunna nå företag lättare.
Viktor: Vad är konditionen för sektionens ekonomi?
Anton: Bra. Dock inte det viktigaste utan det viktiga är att förbättra näringlivsverksamheten just nu.
Sanna Marklund: Du kommer ha två poster, hur kommer du att prioritera?
Anton: Har gjort det mesta redan i Branschdagschefsposten. Vill att det ska bli rätt och söker därför den
posten. Vill sätta upp samarbete med sektionen och företag och dessa två posterna ger mig möjligheterna
att göra det.
Christian Virtala: Det finns en anledning att det finns två poster, hur ser du på att behöva rådgöra med dig
själv?
Anton: Branschdagsposten spelar ingen större roll då det redan är avklarat, och denna post är på kort tid.
Har redan börjat med arbetet i förra årets styrelse dessutom.
Christian: Hur många poster sitter du på idag?
Anton: QN-ordförande och KF-ledamot.
Anton lämnar lokalen.
Diskussion.
Går till val.
Anton Warnhag väljs till Kassör.
5.2. Fyllnadsval av Branschdagschef
Valberedningen presenterar posten.
Anton Warnhag är kandidat.
Anton har redan presenterat sig och presenterar sig därför inte igen.
Inga frågor.
Anton lämnar rummet. Diskussion.
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Anton Warnhag fyllnadsväljs till Branschdagschef.

5.3. Fyllnadsval av Näringslivsordförande
Valberedningen presenterar posten.
Inga kandidater.
Christian yrkar för fri nominering. Går igenom.
Yrka på att bordlägga posten. Går igenom.
Posten bordläggs.
6.

Beslutsärenden

6.1. Fastställande av Verksamhetsplan 13/14
Terese presenterar verksamhetsplanen (se bilagan).
Sofie Nilsson: Bra jobbat!
Christian Virtala: Bra med alumner!
Anton: Står inte hur många sektionsmöten?
Terese: Beror på om mötena gör över 23.00.
Cecilia Engelbert: Går ni ut med datum om mötet gör över 23?
Terese: Ja!
Verksamhetsplanen går igenom.
6.2. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens verksamhetsår 12/13
Ingen revisionsberättelse än.
Bordläggs.
7.

Motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor

7.1. Motion om MKMs budget
Anton Warnhag och Lukas Häggström från styrelsen presenterar.
P.g.a. dålig planering måste detta klubbas igenom. Måste synas. Går inte riktigt att argumentera.
Frågor kopplade till motionen: Inga.
Diskussion startas.
Poya Tavakolian: Har Sånglederiet varit med?
Lukas Häggström: Nej, det tycker jag inte.
Viktor: Varför behövde dem köpas in?
Terese: Köptes in under sommaren. Blev inofficiellt.
Lukas: Över 10000 kr måste gå igenom sektionen, därför blev det krångligt.
Cecilia: Ska ni reglera detta?
Terese: Ja, vi ska se till så att detta inte händer igen via proposition eller dylikt.
Christian: Det är mycket fel att spendera såhär mycket pengar utan att det går igenom någonstans, detta
måste tas hårt.
Anton: Ja, samtidigt var hon inte medveten om det och folk runtomkring henne borde ha reagerat.
Poya: SM borde ta upp Melodia och granska den.
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Cecilia: Vi i ÖPH blev också drabbade då den skulle säljas i somras.
Caroline: Styrelsen fick inte kolla igenom detta?
Anton: Några i förra styrelsen var med, men inte i någon stor utsträckning nej.
Christian: Tog styrelsen upp detta?
Sofie Nilsson: Jag märkte ingenting.
Olof Lindman: När hände det här? Är det betalt?
Anton: Det ska vara betalt.
Terese: När jag kom in skickades den till tryck, vilket även för mig var lite förvirrande.
Poya: Ska gå till ordförande om inte kassör finns.
Lenny: Ny faktura som kommit till MKM nu!
Mötet går till beslut.
Motionen går igenom.

7.2. Motion om namnbyte på Mediespexet
Micke: Vill byta namn på Mediespexet till Spexmästeriet (se bilaga). Bara ett namnbyte.
Mötet går till beslut.
Motionen går igenom.
7.3. Motion om ändring av poster som ska valberedas
Ulrika Andersson: Vi valde inte i våras vilka poster som skulle valberedas. Nu har vi bestämt oss.
Sanna Marklund: Varför PAS?
Ulrika: Den är enskild.
Christian: Inte samma ansvar. Ge lägre ribba för de som vill komma in i sektionen. Vi har heller ingen
kompetens när det gäller posten Ljud- och ljustekniker.
Matilda: PAS ligger kvar?
Ulrika: Ja.
Caroline: Varför inte Spexmästare eller Medielabbets ordförande?
Ulrika: De är mindre etablerade. Lägre ribba.
Anton: Qulturnämnden?
Christian: Inte helt säkra än, vi vill se lite först. Kanske kommer med en ny motion.
Poya: MästerCocken?
Ulrika: Stod inte med från början.
Lukas: Påverkar detta när man ska lämna in kandidatur?
Christian: Ingen deadline.
Caroline: Inte valberedningen med heller?
Christian: Blir konstigt om valberedningen valbereder valberedningen. Den bör vara fristående.
Axel Hultman: Låter som en bra grundprincip.
Anton: Måste kompetensen vara med?
Ulrika: Nej. Vi vill lägga tid och arbete på där det behövs. Men öppet för ändring i framtiden.
Marcus Unander: Vissa saker vet vi inte vad de skulle göra.
Christian: Vi har gjort en kravprofil, men svårt att sätta en sådan profil om man inte vet.
Christian: Påpekar att bara för att man inte får omdöme etc så försvinner inte kontrollen.
Robin: Händer mycket med PAS.
Christian: Öppen för yrkande.
Motionen går igenom.
Yrkande på rast i 10 min.
Rast kl 19:35.
Mötet fortsätter kl 19:45.
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8.

Diskussionsärenden

8.1. Diskussion om Mottagningens regler
Anton Warnhag och ÖPH presenterar.
Vi vill ifrågasätta hemligheten på phösare. Det blir väldigt integrerat i nuläget.
Cecilia: Vi har snackat mycket om frack och schmeck. Blev kontaktad av Hugi ang. Phösare i OL.
Mottagningen ska inte hindra folk. Vi vill alltså förändra storyn bakom frack och schmeck.
Poya: Vi bestämmer inte detta utan nästa års ÖPH gör det. Vi vill inte ta bort frack- och schmeck-tvånget.
Vill bara ändra storyn och göra situationen lättare än vad den är nu.
Anton: Och också reglerna kring sociala medier, måste det vara ett tvång att bli hemlig där?
Diskussion.
Christian: Mycket bra, tycker att det är kul med illusionen men det börjar bli löjligt. Tycker att det borde
ändras.
Cecilia: Uppnå illusionen på andra sätt är det vi vill göra.
Christoffer: Bra ide, vill inte förhindra något. Tycker samtidigt att man kan hålla den hemlig om man lika
gärna lägger ner så mycket jobb.
Anton: Det är lång tid och många tycker inte det är värt det. T.ex. Branschdagen kan drabbas rätt hårt.
Poya: Då får man ta det från fall till fall. Illusionen bygger på att alla går runt i frack och schmeck. Går inte
att bli hundra procent gömd på internet. Gamla profilbilder ligger kvar o.s.v. Skadar inte särskilt mycket.
Cecilia: Snarare ”Jag vill alltid ha på mig frack och schmeck”. Mer ”galet” och en bättre story.
Viktor: De nya studenterna kan dessutom ha sett innan.
Christian: Bygger mycket på att man ljuger i illusionen.
Poya: När jag var ny trodde jag inte att folk var födda så, men det var kul ändå att se Phöseriet efter fyra
veckor.
Sanna: De nya studenterna är vuxna människor liksom.
Alexander Granskog: Bra, men att säga att vi vill är lite löst. Snarare skoluniform…
Cecilia: Ger inga större påverkningar.
Anton: Vi bestämmer ingenting här och nu borde vi påpeka.
Ulrika: Tror ni att folk kommer bli slappare med fracken i och med dessa nya ”regler”?
Poya: Beror på hur kommande ÖPH gör.
Anton: Svaret ”jag är född…” är så puckad att man inte kan debattera mot det.
Sofie: Hur tänker ni med relationsfrågan?
Anton: Blir lite brett om vi ska ta det nu kanske.
Terese: Håller med. Detta är bara för att lyfta detta och få in olika vinklar.
Christian: Engagemanget finns, tror att det oavsett kommer bli lika bra.
Christoffer: Sjukt bra idé, potential! Tror inte det kommer bli slappare. De som är med vill vara med och de
vill ha frack och schmeck för det är kul.
Robin Palmberg: Jag tror att man kommer gå in fullt för att göra en bra mottagning.
8.2. Diskussion om Hederspriset
Terese: Finns åsikter kring Hederspriset. Vad tycker ni?
Christoffer: Visste inte att det fanns. Vad innebär det?
Terese: En sak som man får för att ha gjort ett bra jobb i sektionen.
Sofie: Vi ville uppmärksamma de som gjorde ett extra bra jobb.
Cecilia: God tanke. Konstigt att begränsa det till en person. Första priset gick till en svårvald post. Sofie,
vad innebär ett extra bra jobb?
Sofie: Upp till medlemmarna, t.ex. fick Kasperi ett pris då vi behövde en ny hemsida.
Samuel: Tycker det är bra med en öppnare nomineringsprocess.
Christian: Jättebra att han gjorde hemsidan, men det är väl det han ska göra, så hur bedömer vi dem som
gjort ett bra jobb och ett extra bra jobb?
Anton: Hans uppdrag var inte att bygga en helt ny hemsida, så därför fick han priset.
Lukas: Är det styrelsen som väljer? Lite konstigt tycker jag.
Poya: Tycker att Webmaster förtjänade det priset. Men t.ex. MKM som också gör mycket mer än vad dem
behöver göra. Samma för många nämnder. Så det är svårt att jämföra.
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Anton: Vem som helst kan nominera vem som helst.
Cecilia: Måste det begränsas? Kan ju finnas fler som gjort ett bra jobb.
Terese: Vi vill trycka på erkännandet, så därför tar vi upp detta.
Robin: Inte tillräckligt genomskinligt, därför kanske ifrågasättandet.
Sanna: Kan jag yrka på att vi ska göra så att styrelsen ska göra något?
Terese: Vi kan återkomma med en proposition.
Lukas: Vi är öppna för förslag ifall ni har några!
Caroline: Kan bli ojämnt vad man får priset för.
Alexandra: Tycker helt klart att det är viktigt att flera personer ska få pris.
Anton: Finns inga krav på att det måste vara en person. Detta är egentligen någonting som styrelsen vill
dela ut.
Christian: Håller med Caroline, inte många som skulle nominera SNO eller PAS. Dumt då att ge ut det i
första hand.
Cecilia: Viktigt då att styrelsen lyfter upp de som inte blir uppmärksammade.
Poya: Ska det vara styrelsens hederspris? Göra något coolt av det istället, kanske?
Styrelsen återkommer till detta!
9.

Övriga ärenden

9.1. Övriga frågor
Alexander Arozin: Problem med korten, kommer nya kort. De som är medlemmar i kåren är också
sektionsmedlemmar.
10. Mötets högtidliga avslutande
Mötet avslutas kl 20:29.
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