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Närvarande

styrIT
● Ordförande: William Albertsson
● Vice ordförande: Jacob

Thorselius Pedersen
● Kassör: Albert Lund
● SAMO: Viktor Fredholm
● Sekreterare: Tobias Karlsson
● Ledamot: Josefine Nord
● Ledamot: David Möller

Övriga mötesdeltagare
-

Mötets ordförande

William Albertsson

Mötets sekreterare

Tobias Karlsson

Justerare

Josefine Nord
Viktor Fredholm

Mötet öppnas 18:01

Vad har hänt sedan förra mötet?
● Alla restriktioner har tagits bort

Den kommande veckan:
● PL-möte

Diskussioner:
● “(Sista?) coronarestriktioner”

- Bakgrund:
- Det har kommit ett utskick från kåren om vad som gäller nu kring corona.

Något att ta med sig är att riskbedömningar ska fortsätta göras, men inte
utifrån ett corona-perspektiv.

- Hur tycker vi riskbedömningar ska användas, och vad ska de innehålla?
- Diskussion:

- Det är bra att tänka på risker men det har fungerat väldigt dåligt under
coronapandemin och då har det funnits väldigt konkreta risker

- Vi skulle kunna be arrangörer göra en allmän riskbedömning för sin
kommitté och vid större arrangemang  kan de göra en extra
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- Får arrangörerna att tänka lite extra på det och inte bara slänga
ihop något varje arrangemang

- Får dem även att tänka över vad de har för risker som kan komma
upp under året

- Beslut:
- Riskbedömningar ska i framtiden göras en övergripande i början på

kommittéåret och även inför varje större arrangemang

● “Motion: Muta Tord”
- Bakgrund:

- En motion har inkommit om att muta Tord med 100.000 för att få saker att
hända snabbare. Det kan visserligen vara effektivt, men har vissa andra
problem.

- Diskussion:
- Oklart ifall det är lagligt om göra det
- Oklart om vi måste göra det ifall den går igenom

- Har William och Albert någon sorts veto i frågan?
- Skulle kunna avgå i protest och då finns det väldigt många

oklarheter
- Röstning

- Säga till motionären att vi inte kommer ta upp motionen
- 1

- Säga till motionären att vi uppmanar hen drar tillbaka motionen
- 6

- Beslut:
- Vi meddelar motionären och avråder hen från att ta upp motionen

Övrigt:
● “Ska diskussion om motioner vara med i det publicerade mötesprotokollet?”

○ Argument mot
■ Allt som skulle antecknas kommer vara med i motionssvaret så det är

redundant information
■ Extra jobb för sekreteraren :(

○ Argument för
■ Om vi inte är enade så kan det vara bra att ha med det i protokollet
■ Bra att det finns “pappersspår” på att motionen kommit in och att vi

diskuterat den
○ Beslut: I framtiden antecknas motioner i styrelsemötesprotokollen

● “Extra medlemmar”
○ Förra terminen valdes det in nya sektionsmedlemmar, nu är de ny termin
○ Är de medlemmar fortfarande?

■ Får tolkning av styrdokumenten är att de inte är det
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○ Oklart hur arrangörer bevisar att de är sektionsmedlemmar
■ De kan visa upp mötesprotokollet och transaktionen

Mötet avslutas 19:41

_______________________
Förste justerare
Josefine Nord

_______________________
Andre justerare
Viktor Fredholm
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