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 Kallade 
 
Jacob Lundberg, Vera Antonov, William Stenberg, 
Daniel Roos, Kristian Nilsson, Oskar Andersson, 
Sebastian Bångerius 

Närvarande: Alla utom Sebastian (kom sent) 
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Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 
2. Formalia 

a. Val av mötesordförande 
b. Val av mötessekreterare 
c. Val av justeringsperson 
d. Adjungeringar 

3. Föregående möte 
4. Rapporter och meddelanden 
5. Datum till vintermötet 
6. Pikéer till PubU  
7. Äskning WerkM 
8. Fotograferingsbudget 
9. Måldokument 
10. Övrigt 
11. Nästa möte 
12. Mötet avslutas 

 
 
 
 
 

Protokoll 
 

1. Mötets öppnande 
Föredragare: Jacob Lundberg 
 
Beslut: 

a. Att: öppna mötet 
 

2. Formalia 
Föredragare: Jacob Lundberg 

a. Beslut: 
i. Att: välja sektionsordförande Jacob Lundberg till mötesordförande 

b. Beslut: 
i. Att: välja Daniel Roos till mötessekreterare 

c. Beslut: 
i. Att: välja Vera Antonov till justeringsperson 

d. Inga adjungeringar 
 

3. Föregående möte 
Föredragare: Mötesordförande 
Förslag: Lägga föregående möte till handlingarna. 
 
Beslut: 

a. Att: Lägga föregående möte till handlingarna 
 

4. Rapporter och meddelanden 
Jacob Lundberg: Har fått kommentarer att vi verkar som ett bra styre som också verkar ha väldigt 
kul tillsammans. Grattis till oss. Ta åt oss! Har förberett det mesta inför höstmötet tillsammans med 
Daniel. Gett ansvaret för webshopen till Anna i WerkM. Fått ett mail från en podcast som heter “Still 
in beta”, de önskar hitta någon person som skulle kunna medverka i deras podcast. Något att dela i 
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gruppen kanske? 
Kristian Nilsson: Varit på AMO-råd. Var inte så mycket intressant som kom upp. studenthälsan vill 
ha "hälsoombud" på sektionerna. Beskrivningen på det går under AMO-beskrivningen. 
William Stenberg: Svårt att få pengar från Microsoft (de har en egen, komplicerad, process), 
samarbetar med NärA på det. PubU frågat om kläder, redirectade till Anna. Hjälpt LINK med 
bokföring, planerat kassörsmöte till på tisdag (7e), fixat mina slides till mötet. 
Sebastian Bångerius: Har haft möte med Anna angående överlämning av webbshoppen. Har 
även haft werkmöte där vi tagit upp lite nya projekt. Har beställt ett telefonnummer till sektionen för 
att registrera dörr-kontot på. Har varit på grossen och inhandlat kaffemjölk och lite kontorsartiklar. 
Toner i skrivaren har tagit slut, men Pata är på semester, smått oklar om det finns extra toner 
någonstans. Till sektionsmötet har jag fixat werkare som sköter alla logistikdelar i stort sett. Anna 
kommer dela ut webbshoppskläder bl.a. 
Oskar Andersson: Kollat status för Snordfar. Mejlat. 
Vera Antonov: Kontakt med valberedning, stöttat deras arbete. Kanslimöte.  
Daniel Roos: Fullt ös med att planera sektionsfotografering. Problem med att Linslusen kom på att 
de inte kan hyra ut utrustning efter att tidigare gett grönt. Letar systemkamera. Varit på 
inforådsmöte. Väldigt intressant hur andra sektioner gör (vi är väldigt "oseriösa" i jämförelse verkar 
det som). Skrivit protokoll till sektionsmötet och planerat till det i allmänhet tillsammans med Jacob. 

 
 

5. Datum till vintermötet 
Föredrgare: Mötesordförande 
 
Förslag: Vintermötet hålls den 29 januari 2018. 
 
Beslut: 

a. Att: Vintermötet hålls den 29 januari 2018. 
 

6. Pikéer till PubU  
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Föredragare: Mötesordförande 
 
Förslag: Godkänna PubUs förfrågan om att ge dem möjlighet att använda upp till 4452kr för inköp 
av nya pikéer till utskottsmedlemmar. 
Motivering: Det finns i budgeten. 
 
Beslut: 

a. Att: Godkänna PubUs förfrågan om att ge dem möjlighet att använda upp till 4452kr för 
inköp av nya pikéer till utskottsmedlemmar. 
 

7. Äskning WerkM 
Föredragare: Sebastian Bångerius 
 
Förslag: Ge ytterligare 200 kr till WerkM:s kickoff samt att utskottet utökas med 1 person. 
Motivering: Ny person, 200 kr per utskottsmedlem. 
 
Beslut: 

a. Att: Ge ytterligare 200 kr till WerkM:s kickoff samt att utskottet utökas med 1 person. 
 

8. Fotograferingsbudget 
Föredragare: Daniel Roos 
 
Förslag: Använda budget från budgetposten “LiTHanian” till budgetposten “fotografering” i 
InfoWebb-budgeten. 
Motivering: Linslusen kom på att de inte kan hyra ut utrustningen efter tidigare godkännande. 
Lösning behövs. 
 
Beslut: 

a. Att: Använda budget från budgetposten “LiTHanian” till budgetposten “fotografering” i 
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InfoWebb-budgeten. 
 

9. Måldokument 
Föredragare: Mötesordförande 
 
Förslag: Godkänna “Måldokument 17/18” och lägga upp det på hemsidan innan mötet senare under 
kvällen. 
Motivering:  
Kommentar: Det är enligt reglementet ordförandens uppgift att ta fram detta dokument. 
 
Beslut: 

a. Att: Godkänna “Måldokument 17/18” och lägga upp det på hemsidan innan mötet senare 
under kvällen. 
 

10. Övrigt 
Inget övrigt 
 

11. Nästa möte 
Föredragare: Mötesordförande 
 
Nästa möte kommer att hållas den 04/12 - 2017 
 

12. Mötets avslutande 
Föredragare: Mötesordförande 
 
Beslut: 

a. Att: Avsluta mötet 
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