Sektionen för Medieteknik

Stockholm 2015-06-03

Styrelsemöte 3 juni 2015
(* betyder att bilaga finns)
1.

Formalia
1.1.
Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl 17:20
1.2.
Mötets behöriga utlysande
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt utlyst
1.3.
Alla är närvarande. Matilda Carlson är även här.
Styrelsen beslutar
att ge Matilda Carlson yttranderätt.
1.4.
Justering av röstlängd
1.5.
Robin Palmberg valdes till mötesordförande
1.6.
Emma Klint valdes till mötessekreterare
1.7.
Alexander Arozin och Josefine Lindqvist valdes till justerare tillika rösträknare.
1.8.
Föregående mötesprotokoll
Inte klart.
1.9.
Fastställande av föredragningslistan
Punkten 3.4.2 D-dagen flyttas till efter 3.4.5 Stängning av Meta 17 november till 18
november.
Föredragningslistan fastställs.

2.

Rapporter
Föredragande
2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor
Axel Hultman
Ska träﬀa Datas LU på fredag för jämföra hur de jobbar och vem som representerar i vilka
råd. LU håller även på att ta fram överlämningsmaterial.
2.1.1. Studienämnden
Studienämnden har möte imorgon och de jobbar främst med överlämning just
nu. De har fått tag i en person som kan hjälpa dem med layout för Studieguiden.
2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
2.1.1.3. Studerandeskyddsombud, STURE
2.1.1.4. Jämställdhets- och mångdfaldsombud, JÄMO
2.1.2. Internationell sekreterare, IS
2.1.3. CSC-skolan
2.2. Ledamot för Studiesociala frågor
Arbetar med ett flowchart för hur val ska gå till enligt reglementet.
2.2.1. Qulturnämnden
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2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.

Sånglederiet
Klubbmästeriet, MKM
Mottagningen
Fotogruppen
Spexmästeriet
Sektionslokalsansvarig
Idrottsnämnden
Ljud- och ljustekniker
Spelnörderiet
Medielabbet
Matlaget
Sektionswaldner
Har anordnat en pingisturnering med QN vilket gick bra. De delade ut tygmärken
och vinnaren fick godis.
2.2.14. Jubileet
2.2.15. METAspelet
2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation
Planerar inför överlämning.
2.3.1. Branschdagsgruppen
2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN
2.3.3. Näringslivsgruppen
2.3.4. Webbmaster

Alexander Arozin

2.4. Sekreterare
Har inte hunnit göra så mycket på grund av tentaplugg.

Emma Klint

2.5. Kassör
Har betalat utlägg.

Åsa Linder

2.6. Vice Ordförande
Josefine Lindqvist
Har bokat lokal inför Extra SM samt sett över struktur för överlämning och testamente. Har
skrivit ett mail angående detta till alla funktionärer som ska delas med styrelsen innan det
skickas ut.
2.7. Ordförande
Robin Palmberg
Har varit på uppföljningsmöte med Carina från CSC och Datasektionens Ordförande
angående Öppet Hus och diskuterat hur vi kan samarbeta bättre, vilket kommer att följas
upp i höst. Har även varit på möte med Armada gällande utlån av META. Gällande
installation av larm i META så är det på gång, KTH inväntar bara ett godkännade från
Akademiska hus. Byggplatsen kring nya Arkitekthuset blir större vilket har resulterat i att
CLWs och Elektros sektionslokaler är stängda. Det bör dock ej bli några problem med
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veckans pubar i META.
2.8. Övriga rapporter
2.8.1. Valberedningen
3.

Alexander Arozin

Ärenden
3.1. Genomgång av beslutsprotokoll
LU behöver hjälp med att hitta personer som kan jobba på Funktionärsfesten. LNK föreslår
att det går att höra med resten av mottagningen. LNK har inte fått någon respons från
webmaster gällande uppdateringar av hemsidan.
3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
3.3. Bordlagda ärenden
3.4. Beslutsärenden
3.4.1. Ändring i PM för Funktionärsrapportering*
LS frågar varför funktionärerna ska rapportera redan i augusti. Styrelsen
diskuterar och kommer fram till att de då kan rapportera om Sektionens Dag
samt om sina mål för året. ORDF yrkar på att i den första att-satsen, ändra
stavfelet ”ända” till ”ändra” vilket VORDF jämkar sig med.
Styrelsen beslutar
att bifalla motionen med ovanstående ändring.
3.4.2.

Stängning av Meta 1a oktober
ORDF förklarar Data har D-dagen och därför vill stänga META. VORDF säger att
det är viktigt att poängtera till Data att detta är en torsdag och att MKM då har
pub. LU föreslår att MKM istället har pub på fredagen denna vecka. LS hör med
Sektionslokalsansvarig om att boka META på fredagen.
Styrelsen beslutar
att stänga META den 1a oktober
Åsa Linder lämnar mötet

3.4.3.

Ordförande
Robin Palmberg
072-222 55 07
ordf@medieteknik.com

Stängning av Meta 15 till 26 juni
ORDF förklarar att det ska läggas ut råttgift och saneras under dessa dagar. LU
säger att råttan inte kommer att försvinna förrän vi täcker soptunnor och att han
är tveksam till om det här kommer att hjälpa. ORDF förklarar vidare att det är
sprängningar i samband med byggnationen av nya arkitekthuset som har lockat
upp råttor. Rörmokare som arbetade i META upptäckte ett hål i väggen som nu
har täppts igen, förhoppningsvis kommer även det att hjälpa.

Sektionen för Medieteknik
Kungliga Tekniska Högskolan
Org. nummer
802411-5647

Postadress
THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm

Sektionen för Medieteknik

Stockholm 2015-06-03

Styrelsen beslutar
att stänga META 15 till 26 juni
3.4.4.

Beslut angående utlåning av Meta till Armada*
Styrelsen fick ett reviderat avtal från Datasektionen i måndags som sedan
diskuterades under styrelsens lunchmöte. Armanda svarade femton minuter
innan detta möte med flera funderingar kring bevisbördan och engångsartiklar.
LNK föreslår att de istället för engångsartiklar tar METAs porslin till
ersättningslokalen. LU säger att det är förståeligt att Armada reagerar på det
reviderade avtalet då kraven är väldigt höga. LU tycker att vi ska föregå med gott
exempel och se detta som en möjlighet att marknadsföra Armada till sektionens
medlemmar. LU säger även att poängen med att avtalet är detaljerat är för att
tydligheten kommer underlätta för kommande år om det ej uppstår problem i år.
ORDF berättar att det har uppfattas i diskussioner med Armada som att ansvar
och bevisbörda ska ligga på dem, dock finns detta inte nedskrivet någonstans.
LU säger att ersättningskraven borde tas bort och att det ska hållas en mer
positiv ton i avtalet. Styrelsen kommer fram till att detta avtal måste revideras
vidare. För att beslut ska kunna fattas så snart som möjligt så kommer ett
presidiebeslut att fattas när avtalet är färdigt för att sedan pröva beslutet på första
styrelsemötet i höst. Styrelsen är villiga att sänka ersättningen till 4000 kr per
sektion, där 2000 kr går till en promotionfrukost och resterande 2000 kr går till
mat till sektionens medlemmar under året. Styrelsen vill även ändra kravet på att
en ersättningslokal ska ligga inom 5 minuter från META till att ersättningslokalen
ska ligga på Campus Valhallavägen då 5 minuter är otydligt mått. Styrelsen ser
även ett behov av att motivera ersättningskraven ytterligare, vilket bör göras i
diskussion med Armada. Styrelsen vill även att det ska vara tydligt att det är
Armadas ansvar att ersätta eventuella inventarier i META. För att undvika att
problem uppstår vill Styrelsen att en inventering görs, tillsammans med
Datasektionen och Armada innan eventuellt utlån av META.
Styrelsen beslutar
att inte godkänna avtalet

3.4.5.

Stängning av Meta 17 november till 18 november
Styrelsen beslutar
att bordlägga beslutet tills ett nytt avtal finns

3.4.6.

Hedersmedaljer
Vi har en hedersmedalj att dela ut, men SM beslutade att vi ska dela ut medaljer
till alla hedersmedlemmar. Vi har efterfrågat en oﬀert för att kunna ta beslut men
har inte fått någon än.
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Styrelsen beslutar
att bordlägga beslutet tills en oﬀert har anlänt.
3.4.7.

Attesträtt för Christian Abdelmassih
Christian Abdelmassih är Näringslivsansvarig 15/16 och behöver tillgång till
konton för att kunna påbörja sitt arbete under sommaren.
Styrelsen beslutar
att ge Christian Abdelmassih attesträtt

3.5. Diskussionsärenden
3.5.1. Extra SM
Då deadline för intressekandidatur är först imorgon så vet vi först då om mötet
kommer att hållas eller ej. Om mötet ej blir av så kommer detta att annonseras
via mail och på hemsidan.
3.5.2. Funktionärsfesten
3.6. Övriga frågor
3.7. Nästa möte
4.

Mötets högtidliga avslutande
Mötet avslutas kl 18:48

Justeras:

————————
Alexander Arozin
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————————
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