Protokoll från styrelsemöte 2015-03-05
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Love Silfwerplatz kl. 17:07.

2. Formalia
a. Val av mötessekreterare
Matilda Karlsson valdes till mötessekreterare.
b. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Kallelse skickad 3 dagar innan. Försent på grund av missförstånd.
c. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
d. Anmälda förhinder samt eventuella adjungeringar
Sebastian Borsos
Olivia Förnemark
Andreas Smidelöv
Ninni Hörneaus
Daniel Kyriacou
Fredrika Ericsson
Malin Schröder
Sebastian Larsson anländer 18:00 han adjungeras in med rösträtt istället för Olivia Förnemark
Johan Malmhake adjungeras in med yttrande- och närvarorätt
Savas Calsikan adjungeras in med yttrande- och närvarorätt, han lämnar 17:45

Närvaro
Love Silwferplatz - Ordförande
Gustav Lundin - Vice Ordförande
Oscar Kafle - Kassör
Matilda Karlsson - Sekreterare
Anton Österberg - Sektionsrepresentant Sporten
Felix Ranow – Sektionsrepresentant Insparken
Hanna Nilsson – Studerandeskyddsombud
Johanna Davis – Sektionsrepresentant Snigel
e. Val av justerare tillika rösträknare
Gustav Lundin och Hanna Nilsson valdes till justerare tillika rösträknare.
f. Beslut tagna av presidiet
Inga beslut har tagits av presidiet.
g. Beslut tagna per capsulam
Ändringar i budgetförslaget godkändes inför EKMEK.
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3. Rapporter
Oscar har tagit emot betalningar, betalat fakturor och hållit på med bokföringen.
Johanna har gjort en verksamhetsplan och budget för SNIGEL. Det kommer igång mer efter Ratatosk. De
har fått pulkor donerade och vill gärna ta emot flera.
Felix har varit på möte med veteranerna och fixat budget till EKMEK. Han har även fixat med Ratatosk.
Hanna har varit på skyddskommitémöte, där de berättade att pubansvariga och våra anställda ska få
utbildning i brandsäkerhet. Accesserna har diskuterats med Ken Larsson, de ska vara igång nu.
Städföretaget har också kontaktats angående städning i kylskåpen. Hon har även fixat med offerter till
tröjorna.
Anton har haft sektionsmöte och bokat innebandyhall. Sporten har varit och klättrat.
Gustav meddelar att han lärt sig KX. EKMEK är avklarat. Han och Love haft möte med Marsalksämbetet.
Han har börjat planera vårkonferensen och har fixat med medaljer och diplom.
Love tycker att EKMEK gick jättebra. Det har inte hänt så mycket mer. Helena har varit bortrest under
höstlovet och Love berättar att det har gått jättebra när folk har jobbat i KX. Vårkonferensen börjar
planeras.

4. Informationspunkter
a) SSCO
Savas är här. Han är vice ordförande i SSCO. Han vill informera om SSCO och han vill få en
nominering som vice ordförande till nästa mandatperiod. Han berättar att Alexander W. Hallsten
och Charlotte Wöhlecke från DISK har satt DISK på studentkartan. Han känner sig inte klar i
SSCO och vill fortsätta ett år till, därför vill han ha en nominering från oss. Han intresserar sig för
vice ordförande i år igen, istället för ordförande, för att ordförande tar plats i det offentliga rummet,
och han känner att han inte är den personen. Nomineringen innebär att vi skickar namnet till
valberedningen.
Mötet expedierar beslutspunkt 6b.
b) Fyll i det uppdaterade schemat
Styrelsen måste fylla i kaféschemat igen. På fredag och måndag behöver någon komma in och hjälpa
Helena att göra kaféets mackor.
c) Vårkonferens
Gustav och Love har börjat planera inför vårkonferensen och vill att alla i styrelsen ska meddela
vilka datum de kan.
Styrelsen beslutar att ha vårkonferens 18-19 april. Det som nu behövs är att hitta att ställe där vi kan
ha konferensen.
d) Platsannons för studiebevakare
Gustav presenterar en plansch för att söka efter någon som vill bli studiebevakare. Sebastian tycker
att det ska infogas en mail så att folk vet vart de ska vända sig och att vi inte ska skriva de exakta
kanalerna som används. Love håller med och tycker att vi bara ska skriva ”kommunikationskanaler”.
f) Datorsalar
Hanna berättar att det brukar finnas folk som ställer upp datorsalarnas dörrar med stol. Det är inte
bra. Det förstör cirkulationen. För att fixa luften måste man maila och uppge rumsnummer (inte
salsnummer) så fixar DSV det. Hanna lägger upp den infon på FC.
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g) Allergier
Det finns människor som är allvarligt allergiska på skolan, ät inte nötter. Snickers kommer tas bort i
kaféet på grund av detta.

5. Diskussionspunkter
a) Försäljning av kontorsmaterial
Helena vill kunna sälja kontorsmaterial i KX. Eftersom vi inte har en kårbokhandel numera kan
studenterna inte köpa det. Styrelsen tycker att det låter bra. Love går med på att informera
kafégruppen och resten av styrelsen om hur ärendet utvecklas.
b) Skapande av möbelgrupp
Love berättar att det har strulat med möbelgruppen till Foo Bar. Därför måste en möbelgrupp
startas. Johanna berättar att pubverksamheten är mest beroende av att ha möbler i puben. Det har
varit svårt med företag då de inte svarat på mail eller telefonsamtal. KM har lagt ansvaret på DISK
styrelsen, Hanna och Johanna tycker att KM borde ta sitt ansvar och inte strunta i det. Det är inte
DISK-styrelsens uppgift. Möbler är väldigt viktigt till pubverksamheten. Love tar på sig att upplysa
KM om styrelsens åsikter i frågan.
c) Första hjälpen och HLR-utbildningar
Hanna berättar via skyddskommitégruppen att vår personal, Helena och Diana, ska skickas på
utbildning i hjärt- och lungräddning. Hanna ska ta reda på hur många platser som finns.

6. Beslutspunkt
a) Godkännande av offert på ljudsystem till Foo Bar
Aware har fått en offert för ljudsystem i Foo Bar. Detta innebär starkare och bättre högtalare.
Kostnaden vi har fått för detta är väldigt bra.
Styrelsen beslutar att godkänna offerten för ljudsystem i Foo Bar.
Det måste beslutas om regler eller policy för uthyrning av ljudsystemet.
b) DISKs nominering av Savas Caliskan som vice ordförande för SSCO
DISK beslutar att nominera Savas Caliskan som vice ordförande för SSCO.
Observera att denna punkt behandlades mellan informationspunkt 4a och informationspunkt 4b.

7. Uppföljningar
a)

Starta en smsgrupp, Love.
Love har startat upp en sms-grupp.

b)

DISK-kalender, Gustav och Andreas
Gustav har skapat styrelsekalendern och bjudit in alla i styrelsen. Andreas har skapat och lagt upp en
DISK-kalender på hemsidan.

c)

Rollup, Malin
Malin är frånvarande, punkten bordlägges.

d)

Företagssponsring för alla sektioner. Malin skulle ta fram gemensamma regler.
Malin är frånvarande, punkten bordlägges.

e)

DISK på Systemvetardagen, Matilda och Malin.
Matilda och Malin har kollat upp det. Men det måste diskuteras hur vi ska göra, vem som ska stå där
och så.
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f)

Gustav och Love ska fixa medaljen
De är fixade!

g)

Hanna skulle kolla upp med DSV om det nya sättet att hantera accesserna i lokalerna
fungerade.
Det bör vara fixat. Styrelsen ska kolla om det funkar nu.

h)

Sektionsrepresentanter kollar upp vilka som vill ha tröjor. Offert tas fram till nästa
styrelsemöte, Hanna fixar.
Offerterna har kommit och inte alla i styrelsen har skrivit vilka storlekar de har. KM och MES vill
också ha tröjor.

i)

Överlämning flyttgeneral, Love.
Det jobbas på.

j)

Kaféutskottet skulle kolla upp angående toast.
Thomas är inte här, punkten bordlägges.

k)

Studiebevakarens arbetsuppgifter
Gustav har kontaktat Hussein som är studiebevakare, han har beskrivit sina arbetsuppgifter.

l)

Love och Gustav kollar upp Tacos motion.
Uppföljt.

8. Övriga frågor
a) Kritik på DISKs Facebooksida.
Vi har fått kritik för ett meddelande på vår Facebook-sida. Vår kåradministratör lade upp en bild på
skämt och har fått kritik av en student. Sebastian var tveksam till inlägget först men han tycker att
det är bra att någonting händer och att vi syns. Oscar tänker långsiktigt, hur det kommer fortsätta?
Hanna tyckte som Sebastian att det var lite tveksamt att lägga upp på Facebook, men det är ändå
folk som kommenterade och interagerade. Sebastian tycker att det är okej för kåradministratör att
sitta på Facebook under ledig tid. Johan ser inget problem med det, det är kul med mer aktivitet på
Facebook. Johanna tror att vi kan tjäna på att vi är ”sköna snubbar”. Det är roligare att se ett sådant
inlägg än ett ”KX stänger si och så”. Gustav föreslår ett svar till studenten. Hanna anser att det är en
kul engångsföreteelse men att det kanske inte bör ske flera gånger. Sebastian tycker att det är viktigt
att meddela att styrelsen var medvetna om att detta hände. Johanna tycker att det verkar tyckas att
folk tycker att tävlingar är kul. Love meddelar att Ninni har föreslagit att ha tävlingar på Skitviktigt,
som också läggs upp på Facebook.
b) Marknadsföring mot master- och utlandsstudenter
Det finns ingen lösning för detta just nu. Hanna berättar att hemsidan behöver finnas riktad mot
utlandsstudenter också. Anton säger att det inte bara bör läggas på insparken. Hanna säger att vi
måste börja någonstans, att vi löpande bör lägga upp information på hemsidan. Sedan översätta det
till engelska. Sebastian säger att det bör vara prio att få upp hemsidan. Hanna tycker att två
Facebooksidor är onödigt. Hemsidan är viktigare än Facebook. Det går att länka det som läggs upp
i hemsidan på Facebook. Gustav yrkar om streck i debatten. Punkten bordlades till nästa möte.
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c) Representation
SFSFUMs har snart årsmöte. Johanna berättar att detta innebär att man åker till årets studentstad,
diskuterar studentpolitik och går på middagar med andra kår- och föreningsengagerade studenter.
Det är mycket studentpolitik. Vi behöver representanter som vill dit. Deadline är 15 mars. Det är
bra att ha någon utomstående från styrelsen där som kan blogga om vad som händer för att ge mer
insyn i DISKs verksamhet. Sebastian och Gustav är intresserade. Sebastian föreslår att skicka
sakrevisor, Love och Gustav tar på sig att fråga sakrevisor och därefter William Rudenmalm.
NF har 101års-fest. Innan den är det cocktailparty och mingel. Detta sker den 14e mars och sista
anmälningsdag är den 8e mars. Sebastian, Love, Hanna och Felix, är intresserade.
HumF firar 101 år. Senaste betalning är 11 mars. Hanna är potentiellt intresserad.

9. Nästa möte
Nästa möte är den 26e mars 17:00

10. Mötets avslutande
Mötet avslutades av Love Silfwerplatz kl. 20:20
Styrelsen beslutade under detta möte att…
… nominera Savas Caliskan som vice ordförande för SSCO
… ha vårkonferens 18-19 april.
… godkänna offerten för ljudsystem i Foo Bar.
Beslutslogg
• Kafégruppen och Love får till uppgift att undersöka frågan om att sälja kontorsmaterial i kx.
• Love tar på sig att uppmana KMS till att skapa en riktig möbelgrupp som löser möbleringen i Foo Bar.
ta

• Hanna tar reda på hur många platser som finns till HLR-utbildning och uppmanar Diana och Helena att
del av detta
• Love tar på sig att se till att Fredrika felanmäler golv respektive bristen på ren el till ljudanläggningen
alternativt göra detta själv.
• Hanna pratar med Malin om rollup och eventuell samkörning med tröjor
• Hanna tar på sig att vara huvudansvarig för disks närvaro vid SvD, Love och Felix assisterar.
• Love och Gustav tar på sig att fråga DISKs sakrevisorer därefter William och övriga i styrelsen därefter
sektionsmedlemmar om närvaro till SFSFUM
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