Protokoll Styrelsemöte 2016-02-11
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas klockan 17:04 av Marcus Hansson

2. Formalia
a. Val av mötessekreterare
Mötessekreterare väljs till Axel Ekberg
b. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet är stadgeenligt utlyst
c. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs efter ytterligare tillägg
d. Anmälda förhinder samt eventuella adjungeringar
Anmälda förhinder: Adam Staafjord, Thomas Henriksson, Sanna Ekneling
Oanmälda förhinder: Sebastian Borsos
Joakim Eriksson adjungeras in med rösträtt
Tidslogg:
Mötet tar en paus klockan 18:03
Mötet återupptas kl 18:12
Närvaro:
Marcus Hansson, Ordförande
Emma Sandgren, Vice ordförande
Elsa Lundgren, Kassör
Jens Hall, Teknikansvarig
Inez Baud, Sektionsrepresentant NÄRS
Ninni Hörnaeus, Sektionsrepresentant Sporten
Joakim Eriksson, Andre suppleant
Olivia Olsson, Personalansvarig
Henrik Tegnér, Sektionsrepresentant Insparken
Knut Svanfeldt, Sektionsrepresentant MES
Maja Lund, Studerandeskyddsombud
Axel Ekberg, Sekreterare
Erik Holmström, Vice kassör

e. Godkännande av protokoll från föregående möte och/eller val av justerare
Telefon: 08-16 16 82 E-post: info@disk.su.se Hemsida: www.disk.su.se Org.nr: 802401-9047

Protokoll från föregående möte godkänns
Rösträknare tillika justerare väljs till Jens Hall och Ninni Hörnaeus.

f.

Beslut tagna av presidiet

Inga beslut tagna av presidiet
g. Beslut tagna per capsulam
Inga beslut tagna per capsulam

3. Rapporter
Se bilaga 1

4. Uppföljningar
Genomgång av uppföljningar från förra styrelsemötet.

5. Informationspunkter
a.

Information från studiebevakare

Magnus Nord och Nikoleta Kounis som är studiebevakare på DSV informerar styrelsen om vad en
stuidebevakare är och vad de har för uppgifter. De arbetar med stuiderelaterade frågor och representerar
alla studenter. Stuidebevakarna informerar om att de arbetar för studenterna och är till för hjälpa till.
b.

Utrymningsväg

Olivia informerar att utrymningsvägen ut från Foo Bar inte får vara blockerad. Om en brand skulle utbryta
när personer vistas i lokalen måste utrymningsvägen vara fri. Även de som vistas inne på kårexpeditionen
har denna väg som utrymningsväg.
c.

Kx

Helena genom Olivia vill att samtliga medlemmar i styrelsen lär sig de grundläggande arbetsuppgifterna i
kårexpeditionen.
d.

Ledigheter

Helena kommer att vara ledig vid några tillfällen den kommande tiden och Olivia informerar om att under
dessa pass kommer medlemmar från styrelsen behöva täcka upp i kårexpeditionen. Mer information om
tider kommer förmedlas när tillfällena närmar sig.
e.

Budget, verksamhetsplan etc. inför EKMEK

Den 17/2 skall alla dokument inför Ekmek vara sammanställda samt publicerat. Sektionerna måste snarast
bli klara med sina budgetar och helst innan vårkonferensens start den 13/2 för att undvika extrainsatta
möten innan Ekmek.

6. Diskussionspunkter
a. Byte av precidiemedaljer
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Thomas Henriksson har anmält punkten till dagens möte men närvarar inte.

b. Kaféutskott
Ninni påpekar att det tog väldigt lång tid föregående år för att sammanställa ett kafféutskott. Kaffeutskottet
arbetar med kaféet för att diskutera utbud och liknande i kaféet. Genom att ha ett kaféeutskott behövs inte
dessa frågor tas upp på styrelsemötena.
c.

Bokföringssystem

Elsa informerar om att efter ett möte med revisorn har kassörerna tillsammans med revisorn kommit fram
till att ett byte av bokföringssystem bör ske. Idag finns alla uppgifter på datorn i kårexpeditionen och inte
online. Vilket skulle underlätta på många sätt.
d.

Kassördatorn

Det skulle behövas en extra skärm för att enkelt kunna hantera det arbete som kassörerna utför. Jens
påpekar att det kan finnas extra skärmar. Henrik konstaterar också att skärmar finns att tillgå och att en ny
inte behöver köpas in.
e.

Kassörtider

Elsa tar upp punkten. Idag har kassörerna två tider i veckan som de finns tillgängliga i kårexpeditionen för
utkvitering. Dessa tider är från klocka 12:00 till klockan 13:00 på onsdagar och fredagar. Elsa och Erik är
nöjda med hur det har fungerat hittills och vill fortsätta med detta system.
f.

Opersonliga DISK-tröjor

Det finns event där DISK närvarar och det är då bra att DISK syns och kan marknadsföra sig. Förslag om att
skaffa opersonliga tröjor för att använda vid dessa event tas upp. Dessa tröjor ska finnas tillgängligt för olika
tillfällen och en uppsättning med olika storlekar skall finnas. Detta lyfts fram som ett enkelt sätt att
marknadsföra DISK i samband med event.
g.

Sportens förvaring/access

Ninni lyfter punkten om att sportens förvaringsutrymme inne i Foo Bar inte är tillräckligt och svårt att
komma åt. Frågan har varit uppe förut och det finns ont om plats för att förvara saker på. Det finns ingen
direkt lösning för problemet.
h.

Volontärer till Google-event

Marcus informerar om att den 22/2 kommer det att hållas ett Google-Event i DSV för företag och
organisationer bestående av föreläsningar och workshops. Arrangören har vänt sig till DISK för att få hjälp
med servering av fika och övriga uppgifter för att få eventet att fungerar. Eventet kommer att handla om
jämställdhet inom IT-branschen. Tiderna som gäller är 12:00-17:30 måndagen den 22/2.
Sektionsrepresentanterna ombeds att förmedla informationen till sektionerna och kolla om det finns
intresse för att hjälpa till.

7. Beslutspunkter
a. Medaljnominering
Marcus förmedlar att en medaljnominering om utdelandet av en förtjänstmedalj har inkommit från
Jonna Hillbom och Jacob Nienhuysen. Marcus läser upp nomineringen. Nomineringen gäller Nina
Petersson Jalming.
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Styrelsen godkänner nomineringen av Nina Petersson Jalming som kommer att tilldelas en
förtjänstmedalj.
b.

Dag/dagar för fotografering för hemsidan.
Sanna har lyft punkten för att ta bilder till hemsidan då bilder på nya styrelsen behöver att komma upp
snarast.
Axel yrkar på att Jens lägger upp tider för fotografering på informationsplattformen Office 365.
Styrelsen godkänner yrkandet.

c.

Stadgeändring KM
Henrik lyfter punkten som handlar om en stadgeändring som fastställts på klubbmästeriets årsmöte.
Stadgeändringen gäller en ny symbol för klubbmästeriet. Om stadgeändringen godkänns kommer Km
att få ytterligare en officiell symbol i form av Kattafanten.
Stadgeändringen godkänns av styrelsen.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor

9. Mötets avslutande
Mötet avslutas klockan 18:44 av Marcus Hansson

Beslutslogg:
Styrelsen godkänner nomineringen av Nina Petersson Jalming och hon kommer att tilldelas en förtjänstmedalj.
Stadgeändringen gällande klubbmästeriets införande av en ny officiell symbol i form av Kattafanten godkänns av
styrelsen.
Teknikansvarig Jens Hall kommer lägga upp tider för fotografering av styrelsen på informationsplattformen
Office 365.
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Bilaga 1

Sammanställning av rapporter inför styrelsemöte 2016-02-11
Thomas Henriksson, Sektionsrepresentant Klubbmästeriet
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Massor, jag har hjälpt NärS med diverse saker inför systemvetarpuben, middagsserverings under Svd, lilla
systemvetarpuben samt deras kickoff. Jobbet inom KM fortsätter som vanligt med till exempel planering av
kommande evenemang.
Hur har det gått?
Bra!
Vad står på agendan framöver?
Bland annat kontakta tillståndsmyndigheten för utökningar och fler serveringsansvariga.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Stay awesome!

Joakim Eriksson, Andre suppleant
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Köpt in frukt till möte, köpt present till Sören, köpt kontorsmaterial till Kx.
Hur har det gått?
Det har gått bra.
Vad står på agendan framöver?
Vara med på vårkonferensen
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Keep being awesome

Jens Hall, Tekninkansvarig
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Har utfört mitt fortsatta underhållsarbete utav DISK teknik, bland annat uppdaterat hemsidan, beställt in Toners,
beställt ny kortläsare, lagt till produkter i iZettle, hjälpt NärS med att sätta upp en projektor.
Hur har det gått?
Det har gått bra
Vad står på agendan framöver?
Fortsatt underhålls arbete, börja se över vår konto(AD server situation.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Kan inte komma på något konkret just nu, so stay awesome!

Erik Holmström, Vice kassör
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Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Bokfört januari, kvitterat ut pub kassor, räknat kafé kassaraporter för januari
Hur har det gått?
Bra
Vad står på agendan framöver?
Kvittera ut pub kassor, börja räkna kafé kassaraporter från februari
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Inte vad jag vet

Ninni Hörnaeus, Sektionsrepresentant Sporten
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Vi har haft årets första sektionsmöte och börjat planera årets aktiviteter. Har även stått i kafet lite och så, annars
inte mycket!
Hur har det gått?
Bra.
Vad står på agendan framöver?
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Säg till om ni behöver hjälp med nåt för jag har inte så mycket ordinarie uppgifter.

Maja Lund, Studerandeskyddsombud
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Jag har bokat in möte med Ken Larsson för Utrymningsinformation. Mötet äger rum 10/2 kl. 10. Där kommer
styrelse, serveringsansvariga, samt kafe och kx-personalen delta.
Hur har det gått?
Det har gått strålande.
Vad står på agendan framöver?
Den 16/2, kl 10 kommer jag gå på mitt första möte med arbetsmiljökommiteén.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Inte som det ser ut just nu.

Elsa Lundgren, Kassör
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Har bokfört, betalt fakturor och träffat revisorn.
Hur har det gått?
Bra.
Vad står på agendan framöver?
Fortsatt arbete.
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Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
-

Henrik Tegnér, Sektionsrepresentant Insparken
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Jag har styrt upp tillsammans med min sektion i DISK en välkomnande guidad tur och mingel på slutet med
smörgåsar och dryck, det gick felfritt och vi fick bra respons från Khalid Bencherifa efteråt som var väldigt nöjd
med insatsen. Har även fixat aktivlista för Insparken och har fått överlämning av Hanna Nilsson och Felix Ranow.
Hur har det gått?
Det har gått bra och vi har fått bra respons på minglet med utbytesstudenterna.
Vad står på agendan framöver?
Framöver kommer jag sätta upp möten för Insparken så vi kan röra oss framåt med tydliga men uppnåeliga
deadlines för saker samt ge ansvarsroller till alla i Insparks-styrelsen. Jag ska även prata med Stefan Möller om
bidrag till insparken.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Inte just i denna stund.

Marcus Hansson, Ordförande
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
- Överlämning med avgående Ordförande Love Silfwerplatz.
- Deltagit i inskickning av kårstatusansökan.
- Möte med studierektor Stefan Möller och prefekt Uno Fors.
- Vara mötesordförande för styrelsemöte.
- Vara mötesordförande för extrainsatt styrelsemöte.
- Introducera utbytesstudenter för DISK.
- Närvara på Marskalksämbetets skiftesmiddag.
- Gå utbildning i att öppna kafterian.
- Gå utbildning i att stå i kårexpeditionen.
- Gå utbildning i säkerhet över NOD.
- Planera vårkonferens.
Hur har det gått?
Det har gott bra, inga större problem har uppstått.
Vad står på agendan framöver?
- Vårkonferens
- Ekonomiskt årsmöte
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Nej, inte just nu.

Axel Ekberg, Sekreterare
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Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Jag har gått från att vara första suppleant till att bli sekreterare. Satt igång med mitt arbete som sekreterare och
fått bättre koll på arbetsuppgifterna.
Hur har det gått?
Tycker övergången har fungerat bra.
Vad står på agendan framöver?
Fortsätta växa in i den nya rollen som sekreterare för DISK.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Inte just nu.

Inez Baud, Sektionsrepresentant NärS
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
-Fortsatt med arbetet inför Systemvetardagen och platserna är fyllda och mässkatalogen är klar. I år har vi ca 50
anmälda företag.
-CV-föreläsning med Academic Work."
Hur har det gått?
Arbetet med Systemvetardagen har gått bra och enligt tidsschemat. Föreläsningen med Academic work fick en
uppslutning över förväntan, ca 38 studenter närvarade.
Vad står på agendan framöver?
"-Kick-off inför Systemvetardagen 25/2
-Sektionsmöte under v.8
-Systemvetardagen 9/3
-Lunchföreläsning med Brokerway AB 16/3
-Startat samarbete med Fluidogroup, kommer annonsera på campus"
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
-

Emma Sandgren, Vice ordförande
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Jag har haft överlämning tillsammans med Marcus, haft möte med Uno Fors och Stefan Möllet, planerat
vårkonferensen, lärt mig hur mackorna/salladerna görs, lärt mig kx, haft möte med en representant från Google.
Hur har det gått?
Planeringen av vårkonferensen tickar på, annars har allt gått bra
Vad står på agendan framöver?
Vårkonferensen, EKMEK och Ratatosk i framtiden. Det ska bli kul.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Var gärna med och hjälp till med att organisera event i framtiden.
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