Protokoll Ekonomiska Föreningsmötet 2014-02-25
Närvarande

Styrelsemedlemmar:
Anton Österberg
Sebastian Borsos
Thomas Henriksson
Malin Schröder
Hanna Nilsson
Kristoffer Källström
Felix Ranow
Gustav Lundin
Johanna Davis
Love Silfwerplatz
Oscar Kafle
Matilda Karlsson
Sebastian Larsson
Fredrika Eriksson
Daniel Kyriacou
Andreas Smidelöv
Medlemmar
William Rudenmalm
Andreas Eckerstrand
Pauline Ohlson
Therese Karlsson
Marko Saukko
Johan Malmhake
Jacob Nienhuysen
Emil Af Jochnick
Charlotte Wöhlecke
Henrik Carlsson
Henrik Bornhede
Erik Isaksson
Daniel “Taco” Törbacka
Johan Andersson
Michael Bäverfledt
David Rogers
Axel Krantz
Simon Albinsson
Medlemmar utan rösträtt:
Helge Nyman
Amelie Andersson

1. Formalia
a. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Love Silfwerplatz kl. 18:13
b. Val av mötessekreterare
Matilda Karlsson valdes till mötessekreterare.
c. Val av mötesordförande
Helge Nyman valdes till mötesordförande
d. Val av justerare tillika rösträknare
Charlotte Wöhlecke och Hanna Nilsson valdes
e. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Kallelse anslogs på First Class 2015-02-04, det vill säga 3 veckor innan. Mötet anses
stadgeenligt utlyst
f. Justering av röstlängd
16 styrelsemedlemmar och 18 medlemmar. Röstlängden anses justerad.
g. Eventuella adjungeringar
h. Fastställande av föredragningslista
Daniel Törbacka vill lägga till en punkt på ”Väckta frågor under mötet”. Mötet
godkänner förändringen av föredragningslistan.

2. Propositioner
a. Ändring av logotype
Yrkande :
Att
ändra logotypen inkluderad i föreningens stadga till logotypen enligt bilaga.
Charlotte Wöhlecke undrar hur styrelsen har tänkt till angående kostnaden av den
förändringen. Love svarar att det inte har räknats med. Andreas Eckerstrand yrkar på
avslag. Johanna Davis berättar att förvirringen i den gamla loggan finns, då folk tror
att vi går på KTH i och med ”Electrum” på loggan. Jacob Nienhuysen säger att han
satt i förra styrelsen och menar att godkännande inte betyder att allt ska bytas ut utan
att det kommer ske allt eftersom. Andreas Eckerstrand tycker att DISK har större
problem, tillexempel hemsidan, han tycker att pengarna ska läggas på annat.
Charlotte menar att om det byts ut successivt kommer ännu större förvirring. Hon
undrar om det finns undersökningar angående förvirringen eller om det är en
generell uppfattning. William menar att intentionen i processen var att minska
förvirringen och därför byta namn. DISK ville visa att det var en studentkår. Johanna
Davis säger att Electrum inte är lika relevant som när DISK skapades. Vi har varit i
två ytterligare byggnader och det är troligt att vi kommer flytta igen, men vi kommer

alltid vara en studentkår. Johan Andersson tycker att det är bra att loggan blir mer
relevant, och att det kan vara bra att ändra det successivt. Gustav Lundin yrkar att
ändra logotypen inkluderad i föreningens stadga till logotypen nedan då styrelsen
anser det finnas täckning för ändringen i budgeten. Hanna Nilsson säger att
loggorna inte är helt olika, och tror inte att det skulle skapa en stor förvirring. En
medlem undrar vad förvirring egentligen innebär. Andreas Smidelöv tycker att man
kan ta beslutet att förändra, men man behöver inte budgetera för det i år.
Propositionerna är: att ändra loggan eller att inte ändra loggan. Styrelsens förslag
antas efter omröstning.

3. Motioner

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

4. Dechargeärenden
a. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år
William Rudenmalm får ordet. Han berättar att det har ändrats lite buggar i stadgan i
form av felformuleringar och tydliggörande i och med att Ämnesrådet lades ner.
DISK har en anställd studiebevakare. DISK tar numera kortbetalning. Förändring
inom kontanthantering har också förbättrats. DISK har anordnat Ratatosk ’14,
Systemvetardagen ’14, Herrmiddag, Examensmiddag, sporten har varit i Åre,
insparken har anordnats i NOD. Vi har varit på SFSFUM för första året som
fullvärdiga medlemmar.
Mötet anser punkten behandlad.
b. Godkännande av ekonomisk berättelse för föregående år
Sebastian Larsson har för avsikt att få det klart denna termin. Charlotte Wöhlecke
undrar om Sebastian tror att det kommer fortsätta såhär nästa år och tycker då att det
kanske borde göras något åt. Andreas Eckerstrand säger att vi inte kan skylla på vår
revisionsbyrå Grant Thornton denna gång. Det är för tidigt att säga i nuläget. Punkt
4b går alltså inte att behandla.
Mötet beslutar att
ajournerapunkten.
c. Revisionsberättelser för föregående verksamhetsår
Sakkrevisorn för 2014 Charlotte Wöhlecke berättar att det har varit problem med
protokoll under verksamhetsåret 2014. Vidare valdes det in en icke-student i styrelsen
under höstens valmöte vilket går emot stadgan. Även om årsmötet inte såg mågra
porblem med det, poängterade Charlotte att den typen av val kan leda till att kåren
kuppas. Charlotte ansåg dock inte att det fanns någon sådan risk i just det här fallet,
och rekommendera i sin revisionsberättelse årsmötet att ge styrelsen för föregående
verksamhetsår ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
d. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår

Då den ekonomiska berättelsen saknas kan inte styrelsen beviljas ansvarsfrihet nu
och frågan ajourneras.
e. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från
föregående år
Då den ekonomiska berättelsen saknas kan inte denna fråga avgöras och frågan
ajourneras.
f. Fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan
Love Silfwerplatz får ordet. Han berättar att det inte har förändrats speciellt mycket
sedan förra året.
Charlotte Wöhlecke har förslag som hon anser bör läggas till. Hon frågar om det
finns en prioritetsordning för saker som ska göras i styrelsen, vad händer om inte allt
hinns med och vad som ska prioriteras? Love svarar att den största prioriteten är att
få en fungerande studiebevakning. Det ska finnas en grund så att nya studiebevakare
kan jobba vidare på. DISKs webbplats och bättre information i olika medier är också
prioritet.
Andreas Eckerstrand undrar när First Class ska avskaffas. William Rudenmalm
berättar att First Class troligen kommer ersättas detta år. Det enda alternativet just nu
är Office 365.
Charlotte berättar att alla studentkårer måste skicka in en ansökan till sitt lärosäte för
att berätta att de vill fortsätta vara en studentkår, en kårstatusansökan. Hon vill
därför lägga till ”att ett arbete med att påbörja en kårstatusansökan ska påbörjas”.
Hon tycker även att stycke 4:as första mening ska bytas ut mot: ”DISK kommer
fortsätta sitt arbete för att vara en jämställd och jämlik kår bland annat genom att se
över hur kåren arbetar med kommunikation mot sina medlemmar”. Hon tycker
också att det ska stå att vi ”ska utveckla och förbättra studiebevakningen”, och inte
”skall verka för att”.
Angående förändring av loggan får Gustav ordet och han föreslår att det ska skrivas
ut: ”DISK skall under verksamhetsåret utreda konsekvenser av ändringar av DISKs
logga”.
Malin Schörder, ordförande för Näringslivssektionen sammanfattar NärS
verksamhetsplan för 2015.
Fredrika Eriksson, ordförande för Klubbmästeriet sammanfattar KMs
verksamhetsplan för 2015.
Anton Österberg, ordförande för Sporten sammanfattar Sportens verksamhetsplan
för 2015.
Daniel Kyriacou, ordförande för Musikaliska och estetiska sektionen sammanfattar
MESs verksamhetsplan för 2015 och konstaterar att de 2015 ska anordna ett
Kistaspex.

Johan Andersson sammanfattar å Särimners Kultingars vägnar SKs verksamhetsplan
för 2015.
Felix Ranow, ordförande för Insparken sammanfattar Insparkens verksamhetsplan
för 2015.
William Rudenmalm undrar om middagen kan tänkas ske i Shared Space (entréplan i
NOD)? Felix berättar att det är mycket mer komplicerat än man kan tänka sig att
använda ytan, men att han ska se över möjligheten.
Andreas Eckerstrand säger att insparkswebbplatsen är ouppdaterad. Han vill därför
att de lägger in i verksamhetsplanen att ”webbsidan ska vara klar och uppdaterad
innan sommaren”. Insparken jämkar sig med att ha webbplatsen uppdaterad i god tid
innan Insparken startar.
Daniel Törbacka tycker att Välkomstmiddagen kan ske i Aula NOD. Johanna Davis
sakupplyser att Stefan Möller redan har sagt nej. Johan Andersson säger att med den
nuvarande budgeten har halverats och det kan bli svårt att till och med ordna en
middag. William Rudenmalm vill fråga presidiet hur diskussionen angående sänkta
bidrag har skett med DSV. Love Silfwerplatz svarar att bidraget från DSV har
halverats då de också har lite pengar just nu. Hanna Nilsson berättar att de kommer
se över hur välkomstmiddagen ska göras så bra som möjligt och de fortfarande vill
fixa en fet fest. Charlotte Wöhlecke vill att det ska stå att jobba för att få ihop till en
välkomstmiddag. Amelie Andersson säger att tidigare har bidraget inte varit en
självklarhet, utan att DSV självmant har velat ge oss pengarna. Johan Andersson
berättar att bidraget förut var till välkomstmiddagen.
Gustav Lundin undrar hur de internationella studenterna ska involveras i insparken.
William Rudenmalm säger att de internationella studenterna är en stor del av
studenpopulationen DISK ska representera. Han undrar hur de ska involveras i
Insparken. Andreas Eckerstrand undrar vidare hur mycket av informationen
angående Insparken som finns på engelska. Felix Ranow svarar att det inte finns
någon information på engelska på grund av resursbrist. Andreas Eckerstrand säger
att engelskspråkiga affischer och en tvåspråkig webbplats inte kostar så mycket extra.
Felix Ranow säger att de ska prioritera webbplatsen framför Insparkstidningen, som i
nuläget kostar en hel del. Andreas Eckerstrand anser att ”Insparken ska verka för att
ha tvåspråkig information i mån av plats och ekonomi”. William vill att ”Insparken i
större utsträckning skall verka för att inkludera studenter på en högre nivå”.
Johanna Davis, ordförande för Snige sammanfattar Snigels verksamhetsplan för
2015. Hon berättar att de ska fokusera på att starta upp sektionen. Daniel Törbacka
undrar hur man blir medlem i Snigel. Johanna svarar att det inte är framtaget ännu.
En medlem föreslår ett tillägg i verksamhetsplanen: ”Snigel ska lägga upp
information om medlemskap på DISKs webbplats”.
Röstlängden justeras då personer lämnat möteslokalen. Närvarande är nu 16
styrelsemedlemmar och 16 medlemmar. Årsmötet finner röstlängden justerad enligt
beskrivet.

Mötesordförande Hlege Nyman går igenom alla förslag på förändringar.
I DISKs verksamhetsplan finns fyra förslag;
”att ett arbete med att påbörja en kårstatusansökan ska påbörjas”.
”DISK kommer fortsätta sitt arbete för att vara en jämställd och jämlik kår bland annat genom
att se över hur kåren arbetar med kommunikation mot sina medlemmar
”ska utveckla och förbättra studiebevakningen”
”DISK skall under verksamhetsåret utreda konsekvenser av ändringar av DISKs logga”.
Samtliga förslag jämkas av styrelsen.
I Insparkens verksamhetsplan finns tre förslag:
”webbsidan ska vara klar och uppdaterad innan sommaren”
”Insparken ska verka för att ha tvåspråkig information i mån av plats och ekonomi”
”Insparken i större utsträckning skall verka för att inkludera studenter på en högre nivå”.
Samtliga förslag jämkas av Insparkens styrelse.
I Snigels verksamhetsplan finns ett förslag:
”Snigel ska lägga upp information om medlemskap på DISKs webbplats.”
Detta förslag jämkas av Snigels styrelse.
Årsmötet beslutar att
anta verksamhetsplanen med ovan nämnda ändringar.
h. Fastställande av verksamhetsårets budget
Love Silfwerplatz och Gustav Lundin får ordet. Sporten och Insparken har ändrade
poster mot förslaget från valmötet, Insparken på grund av halverat bidrag från DSV.
Vi har inte betalat en del av hyran än, och William Rudenmalm meddelar att det är
för att DSV inte har skickat oss fakturan än. Andreas Eckerstand undrar hur många
medlemmar vi räknar med. Just nu ligger antalet fullvärdiga medlemmar på 863 i
budgeten, vilket är färre än de 923 medlemmar vi har idag.
Årsmötet beslutar att
anta budgeten.

5. Valärenden
a. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
Johanna Davis, sammankallande för valberedningen 2014, får ordet. Hon berättar
vad det innebär att vara med i valberedningen och att det behövs minst en person
som inte sitter i styrelsen. Om man sitter i valberedningen bör man inte vilja bli
invald i nästa års styrelse. Charlotte Wöhlecke vill veta uppskattad tidsåtgång,
Johanna Davis svarar ca 10 timmar i månaden under hösten och att det under våren
inte är lika mycket arbete.

William Rudenmalm nominerar sig själv till ledamot i valberedningen.
Charlotte Wöhlecke nominerar också sig själv som ledamot i valberedningen.
Fredrika Eriksson nominerar sig själv till sammankallande för valberedningen.
Årsmötet beslutar att
välja Fredrika Eriksson, William Rudenmalm och Charlotte Wöhlecke till
valberedning för 2014
samt att
välja Fredrika Eriksson till sammanskallande för valberedningen 2014.

6. Under mötet väckta frågor

a. Diskussion om att kontakta DSV om att sänka hyran om 10 år
Daniel Törbacka har hört att DSV har lovat saker som de inte uppfyllt. Vi har
muntligt fått höra av DSV att vår hyra ska halveras efter 10 år. Han är rädd att det
ska glömmas bort och vill därför ha det på papper. Andreas Eckerstrand minns inte
exakt, men det är inte en halvering och att det kommer bli väldigt svårt att få ett
skriftligt avtal om detta med DSV. Diskussionen leder ingenvart då consensus bland
mötesdeltagarna är att detta inte är ett akut problem för DISK.

7. Mötets avslutande

Helge Nyman avslutar mötet 20:04.

