Protokoll från styrelsemöte 2015-01-15
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Love Silfwerplatz kl. 15:06

2. Formalia
a.

Val av mötessekreterare
Matilda Karlsson valdes till mötessekreterare.

b. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Kallelse skickad 9/1, en dag ifrån enligt stadgan. Mötet anses stadgeenligt utlyst.
c.

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.

d. Anmälda förhinder samt eventuella adjungeringar
Sebastian Borsos adjungeras in med rösträtt istället för Johan Alpne
Hussein Walaj som är studiebevakare adjungeras in med yttrande och förslagsrätt. – 15:21
16:00 lämnar Andreas Smidelöv och Tomas Henriksson adjungeras in med rösträtt.
16:40 Kristoffer Källström lämnar, Sebastian Larsson adjungeras in med rösträtt.
e.

Val av justerare tillika rösträknare
Hanna Nilsson och Fredrika Eriksson valdes till justerare tillika rösträknare.

f.

Beslut tagna av presidiet
Inga beslut har tagits av presidiet.

g.

Beslut tagna per capsulam
Inga beslut tagna per capsulam.
Närvaro
Love Silwferplatz – Ordförande
Gustav Lundin - Vice Ordförande
Oscar Kafle – Kassör
Kristoffer Källström - Vice Kassör (lämnar 16:40)
Ninni Hörnaeus – Informationsansvarig
Andreas Smidelöv –Datoransvarig (lämnar 16:00)
Matilda Karlsson – Sekreterare
Anton Österberg - Sektionsrepresentant Sporten
Felix Ranow – Sektionsrepresentant Insparken
Malin Schröder – Sektionsrepresentant Näringslivssektionen
Daniel Kyriacou – Sektionsrepresentant Musikaliska och Estetiska sektionen anländer 15:08
Hanna Nilsson – Studerandeskyddsombud
Johanna Davis – Sektionsrepresentant SNIGEL
Fredrika Eriksson – Sektionsrepresentant Klubbmästeriet
Sebastian Borsos – Första Suppleant
Thomas Henriksson -Andra Suppleant
Sebastian Larsson – Tredje Suppleant
Olivia Olsson – Personalansvarig & ledningssekreterare

3. Rapporter

Inga rapprorter i och med första mötet
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4. Informationspunkter
a) Helena hälsar på (info)
Alla introducerar sig för Helena och hon berättar vad som gäller.
(Vår studiebevakare Hussein presenterar sig)
b) Lära sig KX och kaféet
Samma som Helena sa.
c) Företagssponsring
Malin har kontaktat sektioner angående företagssponsring. Hon vill ge alla sektioner samma
möjlighet. Hon vill även komma med gemensamma regler. Insparken och Snigel låter intresserade.
Gustav håller med om att de bör komma fram gemensamma regler. Hanna vill ge någon i uppdrag
att skriva ner regler och sedan ta upp det på fler möten. Malin tar på sig att göra det.

5. Diskussionspunkter
a) Accesser på FC
Johanna tycker att det bara ska finnas access för nuvarande styrelsen till DISK Styrelse-konferensen,
inga andra gamla styrelsemedlemmar eller liknande.
b) Accesser
Hanna berättar att Sebastian L har tagit fram ett förslag för hur personers accesser i lokalerna ska
hanteras. Sebastian presenterar den för alla i styrelsen. Det ska kollas upp med DSV huruvida det
skulle fungera. Det beslutas att Hanna tar på sig det.
c) Kafébemanningsproblemet
Hanna tycker att det borde diskuteras. Gustav presenterar ett Google Docs där alla får skriva sina
idéer om de kommer på någon lösning. Anton föreslår att en viss del personer ska kunna jobba och
att man då erbjuder dem aktivstatus. Johanna tror att många som blir aktiva vill bli det för
gemenskapen. Vilket gör att de som redan är aktiva kommer göra detta. Sebastian B undrar om det
finns någon möjlighet att ge folk betalt för att stå. Thomas föreslår att det ska vara aktivkrav i några
sektioner. Då krävs det bara för varje person att stå någon enstaka gång. Johanna tror att det kan
göra att folk inte kommer orka, utan bara några få som kommer stå i slutändan. Sebastian vill att det
man ska göra ska ske på kväll eller eftermiddag. Hanna säger att det blir krock på söndagar och
onsdagar. Gustav vill att alla ska lägga in någonting i Google Docset. Mötet anser
diskussionspunkten behandlad.
d) Tröjor till styrelse och personal
Johanna beställde förra året hoodies till styrelsen eftersom vi inte syns lika mycket på grund av läget
av kårexpeditionen. Love tycker att det är en bra idé. Johanna tycker att det är bra för att synas utåt.
Hanna undrar om det finns plats för i budgeten. Fredrika vill veta hur det fungerar, om KMS
betalade sina själva. KMS fick dom som tack för flytten. Om det ska beställas så kommer KM &
styrelsen beställa tillsammans. Gustav vill fixa en roll-up och stå i Shared space för att synas mer för
studenterna. Sebastian L vill ge kassören Oscar i uppgift att kolla upp om det finns utrymme. Anton
undrar om det är uteslutet att kunna betala lite själv, ca 100 kronor. Det är inte uteslutet. Love ser att
det är bra för kassören att kolla upp. Johanna tycker att om vi ska betala själva så bör tröjorna
subventioneras, alla i styrelsen ska få tröjor. Styrelsen ger i uppdrag till kassörerna att kolla upp
subvention om det verkar rimligt. Ta fram förslag för båda tillfällen. Fredrika ska höra med KM om
intressen finns. Det beslutas även att alla sektionsrepresentater ska också kolla upp om det finns
intresse.

6. Beslutspunkt
a) Ratatosk
Johanna håller på att arrangera Ratatosk som kommer ske 7 mars. Eftersom DISK fyller 25 vill de
ha en blandning mellan Ratatosk och bal. Kostym och frack kommer då vara klädkod. Hon undrar
om biljettpriset. De vill ha Ratatosk i Shared space vilket gör att det finns plats till 300 sittandes.
Men då kommer allting behöva hyras vilket resulteras i ett biljettpris för medlemmar på 600: -, till
skillnad från 300: - förra året. Hon undrar vad folk tycker om det. Johanna vill presentera en budget.
Budgeten ger ett underskott på 15,300:- och de kommer vilja äska pengar. Tidigare har det äskats
11,000:- år 2011. Love tycker att det låter bra, inte alltför dyrt. Sebastian B undrar om det skulle
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kunna sponsras, men Johanna säger att de inte räknar med det i budgeten även om det har
diskuterats. Sebastian L säger att ju fler icke-medlemmar som köper biljetter, desto mindre pengar
kommer behövas, vilket är positivt. Sebastian L föreslår att prata med DSV angående sponsring.
Johanna kommer på att MES måste ha mat så det behöver äskas mer pengar. Johanna yrkar på att
äska 15,300:-. Två förslag tas upp. Antingen 15,300:- eller 20,000:- .Styrelsen beslutar att des ska få
15,300:-.
b) Flyttgeneral
Johanna berättar att hon tycker att Flyttgeneralens accesser ska ”tas bort”. Gustav berättar att
Flyttgeneralen gärna hänger kvar och vidarebefordrar allt som inte är klart än. Hanna menar att det
är dumt eftersom att ingenting blir gjort om någon hänger kvar, någon får sätta sig med honom och
han får göra ett överlämningsdokument så att någon annan kan göra klart det. Sebastian tycker att
det är dåligt att ha kvar eftersom vi måste skaffa rutiner, och inte låta Flyttgeneralen göra det. Starta
istället en arbetsgrupp där han får vara med. Johanna säger att vi ska vara kontakt med DSV, och
inte Flyttgeneralen. Gustav yrkar på att han och Love ska ta bort accesserna och ta över all
kommunikation som han i nuläget har. Johanna vill att det även ska visas hur mycket vi har
uppskattat hans jobb. Sebastian vill tillägga till yrkandet att det ska ske en överlämning. Gustav yrkar
att med så snabb verkan som möjligt ska han och Love påbörja en överlämning med Flyttgeneralen
och ta över all kommunikation, samt ta bort hans accesser. Styrelsen godkänner det.
c) Toast i caféet
Matilda undrar om det finns möjlighet att börja sälja toast i caféet. Anton undrar om det blir en
extra arbetsbörda för Diana. Johanna sakupplyser att vi i styrelsen bestämmer utbudet i caféet.
Sebastian Borsos undrar om det finns möjlighet att ändra utbudet när som helst. Det gör det.
Styrelsen yrkar att caféutskottet ska se över möjligheten att ha toast i caféet. Styrelsen beslutar det.
d) Helena och Diana semesterdag
Styrelsen beslutar att godkänna semesterdagar.
e) iPhone-laddare i KX
Helena vill ha 2 iPhone 5-laddsladdar och 1 iPhone 4-laddsladd i KX. Matilda säger att KX är stängt
ofta och blir så svårt att fixa laddaren. Men det är också dåligt informerat att det finns. Styrelsen
yrkar på att ge Olivia ansvar för att se till att laddsladdar till ladd-stationen är fullt utrustade.
f) Äska pengar till kassörkaos
De nya och gamla kassörerna ska träffas, Sebastian vill bjuda på mat till de 12 personerna och vill då
äska pengar till det. Han vill äska 1000: -. Styrelsen godkänner att kassörsämbetet får 1000: -.

7. Uppföljningar
8. Övriga frågor
a) Förslag på sortiment
Bordläggs
b) Kaféutskottet
Johanna vill fortsätta i kaféutskottet. Sebastian Borsos, Hanna Nilsson och Thomas Henriksson vill
vara sammankallande. Styrelsen godkänner Thomas Henriksson som sammankallande.
c) Golvet i Foo Bar
Hanna vill att någon ska ta på sig att ta hand om det, att felanmäla. Fredrika erbjuder sig.
d) Städning i Foo Bar
Hanna vill att när man har varit i Foo Bar ska man städa efter sig. Hanna vill att
sektionsrepresentanterna ska förmedla till medlemmarna att man måste städa efter sig. Sebastian kan
framföra även till workshopen att de ska städa efter sig. Gustav vill att någon ska skriva ett Google
Docs där rutinerna skrivs ner. Anton tycker inte att man ska behöva säga till folk, men man kan
själv när man ser folk i Foo Bar påminna dom om att städa undan efter sig.
e) Ljud
Hanna berättar att Awe har tagit på sig att fixa ljud och sånt till Foo Bar nu när det ska beställas
nytt. Han vill att folk ska kunna följa med till en ljudaffär för att hjälpa till att kolla ljud och fixa
offerter och liknande. Informera medlemmarna om det. Olivia, Hanna och Love ställer upp.

9. Mötets avslutande
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Mötet avslutades av Love Silfwerplatz kl. 17:10
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