
 

§ 1 Mötets öppnande 
Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 12.00. 

§ 2 Närvarande 
Oscar Evertsson (Ordförande) 
Fredrik Bengtsson (Socialt ansvarig) 
Jesper Jaxing (Masteransvarig) 
Katarina Bergbom (Kassör) 
Rebecka Reitmaier (Sekreterare) 
Miranda Bånnsgård (Vice Ordförande) 
Anna Nylander (Kommunikatör) 

§ 3 Val av mötets ordförande 
Oscar Evertsson väljs som mötets ordförande. 

§ 4 Val av mötets sekreterare 
Rebecka Reitmaier väljs som mötets sekreterare. 

§ 5 Val av mötets justerare tillika rösträknare 
Anna Nylander och Jesper Jaxing. 

§ 6 Adjungeringar 
Föreligger ej. 

§ 7 Uppföljning 

GDPR  
Anna har mailat två gånger till kåren med inte fått svar än. Hon ska nu kontakta IT 
ansvarig hos kåren och se om hon kan få mer information därifrån. 

 

Skriva en handbok för kontinuitet till alla kommitteer  
Oscar har nu pratat med Anna och Anna samt Miranda ska försöka göra något utkast 
tillsammans. Kan vara information som är bra att ha i början av sin kommitté-tid. Det 
hade varit bra om den var klar vid årsskiftet. William Leven hade lite åsikter, kan vara bra 
att prata med honom också.  

§ 8 Meddelanden 
Föreligger ej. 



 

§ 9 Diskussionspunkter 
 

Ändring av stadgan 
Styrelsen vill göra stadgan klarare i att sektionen är mycket fokuserad på studier och 
studiesociala saker. Detta behövs göras för att styrka att vi är allmännyttig ideell 
förening.  
 

Instutionsrådet 
William Levén har blivit nominerad till institutionsrådet. Kårstyrelsen ska godkänna det.  

 

Äskning kaffekokare 
Det har kommit in en äskning från P.R.I.T. om att köpa en ny bra kaffekokare till hubben. 
Styrelsen godkänner äskningen. 
 

Mental Health Awareness Day 
Har kommit in ett mail från en masterstudent som hade velat hålla i en metal-awareness 
day. Styrelsen tänker att det hade varit med mer inriktning mot masterstudenter men alla 
får givetvis komma. En grupp hade i så fall behövts skapas för att hålla i eventet. Om 
man vill att utomstående från sektionen ska hålla i föredrag lär det kosta pengar men det 
uppskattas inte vara en stor summa.. Fredrik svarar masterstudenten. Jesper kan 
kanske också hjälp till då det är fokus på masterstudenter.  
 

Utlysning av sektionsmötet 
Stadgan tolkades som att det var 10 studiedagar innan sektionsmötet, då räknades 
dagen då det lades upp samt mötesdagen. Detta är inte tolkningen som tidigare revisor 
gjort, och styrelsen är beredd att hålla med och att använda en annan definition 
framöver. Exempel på utlysning: utlysning bör ske senast 18:15 torsdagen två veckor 
innan mötet om det inte är några röda dagar. Styrelsen ska klargöra detta i stadgan för 
att det i framtiden inte ska ske missförstånd. Mötet kommer ske ändå och revisorerna 
har kontaktats.  
 

PR för aspning 
Efter att styrelsen gav information till kommittéerna om att eventen skulle PRas bättre så 
gjordes detta. Dock lades ingen information om kalendern upp, vilket borde ha funnits 
tillgängligt på bl.a. Chalmers.it. Detta är viktigt att det kommer med i kontinuitet till de nya 
kommittéerna. 
 

Motion 



 

Oscar och Erik Persson (Fysik sektionens ordförande) har skickat in motion till FUM. 
Motionen handlar om att kåren bör bistå med professionell ekonomisk rådgivning till 
sektionerna i både form av utbildning men även svara på större frågor som moms och 
liknande.  

§ 10 Runda Bordet 
Föreligger ej. 

§ 11 Mötets avslutande 
Oscar avslutar mötet 13.00. 


