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2 MÖTETS ÖPPNANDE
Mötet öppnades av Marcus Hansson kl. 17:06.

3 FORMALIA
3.1 VAL AV MÖTESSEKRETERARE
Axel Ekberg valdes till mötessekreterare.

3.2 FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE
Kallelse skickad 14/1 via Office 365, 7 dagar innan mötets tidpunkt. Mötet är stadgeenligt utlyst.

3.3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan fastställdes.

3.4 ANMÄLDA FÖRHINDER SAMT EVENTUELLA ADJUNGERINGAR
Anmälda förhinder: Elsa Lundgren, Ninni Hörnaeus, Inez Baud.
Oanmälda förhinder: Adam Staafjord
Sebastian Larsson, Johanna Davis, Hanna Nilsson, Sofia Ländin och Helena Sandberg adjungeras
in med närvaro, yttrande och förslagsrätt. Axel Ekberg och Joakim Eriksson adjungeras in med
rösträtt.
Närvaro
Marcus Hansson - Ordförande
Emma Sandgren – Vice ordförande
Erik Holmström – Vice kassör
Jens Hall - Teknikansvarig
Oliva Olsson – Personalansvarig
Maja Lund – Studerandeskyddsombud
Sanna Ekneling - Informationsansvarig
Axel Ekberg - Första suppleant
Joakim Eriksson - Andre suppleant
Thomas Henriksson – Sektionsrepresentant Klubbmästeriet
Henrik Tegnér – Sektionsrepresentant insparken
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Sebasthian Borsos – Sektionsrepresentant Särimners kultingar
Knut Svanfeldt – Sektionsrepresentant MES
Tidslogg
Helena och Oliva lämnar mötet kl. 17:50.
Johanna, Hanna och Sebastian L lämnar mötet kl. 18:18.
Mötet paus kl. 18:19.
Mötet återupptas kl. 18:30.
Mötet paus kl. 19:57.
Mötet återupptas kl. 20:06.

3.5 GODKÄNNANDE AV PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE OCH/ELLER VAL AV JUSTERARE
Emma Sandgren och Henrik Tegnér anmäler sig som frivilliga och väljs till justerare tillika
rösträknare.

3.6 BESLUT TAGNA AV PRESIDIET
Inga beslut har tagits av presidiet.

3.7 BESLUT TAGNA PER CAPSULAM
Inga besluts har tagits per capsulam.

3.8 RAPPORTER
Inga rapporter.

3.9 UPPFÖLJNINGAR
Inga uppföljningar finns.

4 INFORMATIONSPUNKTER
4.1 SKIFTESMIDDAGEN
Marcus Hansson informerar om skiftesmiddagen som kommer hållas söndagen den 24/1. Sista
anmälningsdagen för middagen är samma dag som mötet. Utbildning och chansen att lära känna
övriga medlemmar i styrelsen kombineras under en dag som arrangeras av marskalksämbetet.

4.2 KVITTERA UT SAKER
Erik Holmström informerar om hur kassörerna har valt att arbeta när någon vill kvittera ut de
saker som kassörerna förfogar över. Erik belyser att all kontanthantering sker genom kassörerna
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och ingen annan. Senast 10 dagar efter ett inköp måste kvitto för köpet överlämnas till Elsa
Lundgren eller Erik Holmström. Tiderna för att kvittera ut saker via kassörerna kommer att var
på onsdagar och fredagar mellan klockan 12:00 och 13:00. Om dessa tider inte skulle passa får
man kontakta någon av kassörerna för bestämmelse av annan tid.

4.3 SOFFOR I FOO BAR
Punkten lyfts av Tomas Henriksson. Vid en säkerhetskontroll förra året uppmärksammades en
trasig soffa i Foo Bar. Vid säkerhetskontrollen blev DISK rekommenderade att byta ut soffan
eftersom den medför flera säkerhetsrisker som till exempel ökad brandrisk.

4.4 KÅRSTATUSANSÖKAN
Kårstatusansökan blev nyligen inskickad om den godkänds får DISK som kår existera ytterligare
3 år.

4.5 STATUSRAPPORTER GENOM STYRELSEREPRESENTANTER
I Office 365 kommer det skapas en mapp där man kan lämna in sina rapporter. Rapporter skall
skickas in inför styrelsemöten. Användandet av rapporter under styrelsens verksamhetsår är
viktig för att få en blick om hur styrelsearbetet fortlöper.

4.6 FREDAGSBULLAR MED BORSOS
Fredagen den 22/1 kl. 12:00 kommer det finnas möjlighet att intresserade styrelsemedlemmar
kan lära sig servera fika för event som hålls på i lokaler på skolan. Sebasthian Borsos kommer att
finnas där för att hjälpa till och utbilda intresserade.

4.7 TELE2 OM HACK DAY
Tele2 Hack Day handlar för Tele2 om att skapa innovation tillsammans med KTH och SU. Eventet
kommer i år att gå av stapeln den 7/4. Representanter från Tele2 informerar om eventet. De vill
fokusera på samarbetet mellan företaget och skolan – speciellt mellan de olika sektionerna.
Tele2 vill ha en representant från Klubbmästeriet och en från NÄRS som de kan föra vidare
diskussioner med. Vidare kontakt med Tele2 kommer ske.

4.8 HELENA INFORMERAR
Kåradministratören Helena Sandberg informerar om hur kaféet och kårexpeditionen har skötts
tidigare och vilka förbättringar som måste genomföras. DISK har skyldigheter mot sina anställda
och det är otroligt viktigt att det sköts på ett bra sätt.
Helena vill att springet in till korridoren ska minska.
Helena förespråkar sunt förnuft för en väl fungerande kårexpedition och en god arbetssituation
för de anställda.
Helena avslutar med att påminna om att kaféet är en arbetsplats och den som står där fungerar
som ansiktet utåt för DISK. De som står i kaffet ska sköta det snyggt och seriöst.
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5 DISKUSSIONSPUNKTER
5.1 RATATOSK
Johanna Davis, Hanna Nilsson och Sebastian Larsson ger information om vad Ratatosk är och
vad det har för betydelse för gemenskapen inom DISK. I slutet av februari eller början på mars
hålls ett event som kallas för Ratatosk. Det är en finsittning för att fira DISK:s födelsedag. Det är
ett bra tillfälle för DISK att visa sig för resten av studentstockholm. För att anordna årets Ratatosk
är de föreslagna huvudansvariga Maja Lund och Sofia Ländin. Mer hjälp med eventet förespråkas
av de föregående nämnda som gärna ser att någon med mer erfarenhet stöttar dem i arbetet
med Ratatosk. Ratatosk ses som ett tillfälle att ge tillbaka till kårens medlemmar och stärka hela
DISK. Den 12/3 nämns som förslag till datum för årets Ratatosk.

5.2 FREDAGSFRUKOST
Ordförande har fört samtal med Diana och Helena samt Olivia, personalansvarig, om att
styrelsen med regelbundna mellanrum träffar Diana och Helena för att prata och diskutera om
saker som kanske inte alltid tas upp på styrelsemöten. När man gemensamt har pratat om saker
i förväg kapas även längden ner på styrelsemötena eftersom samtal kan ha förts i förväg om
relevanta mötespunkter. Det är även ett bra sätt att stärka samarbete inom styrelsen men även
med Helena och Diana. Förslag om att träffas i cirka två timmar någon gång i månaden
uppkommer. Antingen varannan eller var tredje vecka.

5.3 SFS-REPRESENTANTER
Sveriges Förenade Studentkårer har bjudit in till konferens som kommer hållas i Uppsala mellan
den 13/5 och den 15/5. Senaste anmälningsdag för deltagande är den 27/3. DISK ämnar att
skicka representanter till konferensen men vet i nuläget inte vilka eller hur många
representanter som skickas.

5.4 VÅRKONFERENS
Information om förra årets vårkonferens ges av medlemmar som var med förra året. Teamwork
och gemenskap förespråkas för att styrelsen ska lära känna varandra bättre alltså ett event för
att stärka styrelsens arbete. Övernattning och aktiviteter med inriktning på att lära känna
styrelsen och stärka samarbetet inom gruppen. Tidpunkten för konferensen sätts till 6/2-7/2.
Ansvariga för bokning av konferensen utses till Markus och Emma.

5.5 KAFÉET
Alla medlemmar i styrelsen ska skriva upp sig i kaféschemat eftersom det är viktigt att Diana får
sin lunch.

5.6 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM
Emma lyfter punkten om att det blir rörigt om att ha flera kommunikationsplattformar. Office
365 är den kommunikationsplattformen där all officiell information går ut. Gruppchattar och
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Messenger-chatt kommer att användas som mer direkt kommunikation om akuta problem.
Office 365 skall användas flitigt och bli den primära kommunikationsplattformen.

5.7 ÖVERLÄMNINGSVECKOR
Henrik har samtalat med Helena om att den sittande styrelsen ska ta hjälp av den gamla
styrelsen för att snabbare kunna starta igång sitt arbete. Alltså ett samarbete mellan den gamla
och nya styrelsen för att göra arbetet lättare och bättre. I förslaget nämns att den nya styrelsen
får se hur den gamla arbetar under två veckor för att lära sig. Efter dessa två veckor skall den
gamla styrelsen bevaka den nya och hjälpa till med deras nya uppgifter. Det blir då en mycket
mer smidig överlämning.

5.8 SEKRETERARPOSTEN
Markus tar upp punkten om att det i nuläget inte finns någon sekreterare i styrelsen. Det finns
olika tillvägagångssätt för att tillsätta posten. Ett tillvägagångssätt är att en av de nuvarande
suppleanterna tar över posten som sekreterare. Styrelsen söker då istället efter en ny suppleant.
Valberedningen ska ha möte och skall återkomma med vad de har kommit fram till.

5.9 DSV 50 ÅR
Fråga har kommit från DSV:s jubileumskommitté om DISK vill hålla i något event under
jubileumsåret. Styrelsen är eniga om att det är viktigt att DISK syns då vi är en stor del av DSV.
Fråga har uppkommit om styrelsen har några idéer. Styrelsen ombeds att fundera på idéer tills
nästa möte och vidare kontakt för att få mer information kommer att bedrivas med
jubileumskommittén.

5.10 STÄDDAG
Städning i aktivrummet behövs för att i nuläget är rummet knappt brukbart. Många av sakerna
i rummet används inte och rummet kan användas på ett bättre sätt än vad det i nuläget görs.
Därför bör det inom kort ske städning i rummet där sektionerna ansvarar för sina egna saker.

5.11 UTRYMNINGSGENOMGÅNG
Ken Larsson vill ha en utrymningsgenomgång med pubansvariga, kafé- och expeditionspersonal
samt representanter från styrelsen. Genomgången tar ungefär en halvtimme och för Ken passar
det bäst på förmiddagar klockan 10 eller sen eftermiddag efter klockan 15. Vidare kontakt med
Ken kommer att ske via Maja som är studerandeskyddsombud.

5.12 DISK-HEMSIDAN
Synpunkter på att hemsidan är väldigt rörig och att den inte är ett bra ansikte utåt för DISK. Just
eftersom att det är ett ansikte utåt är det viktigt att den förbättras. Sektionerna har en stor del i
att hemsidan kan förbättras. Den engelska delen är bristfällig och ansvariga för hemsidan
fokuserar på att förbättra hemsidan och har som mål att den ska förbättras och fungera som ett
bra ansikte utåt för DISK.
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6 BESLUTSPUNKTER
6.1 KÅREXPEDITIONS-ACCESS TILL VICE KLUBBMÄSTARE
Punkten lyfts av Klubbmästeriets representant Tomas Henriksson. I dagsläget kommer inte vice
klubbmästaren in till alla rum som denne skulle behöva för att genomföra sina uppgifter i
Klubbmästeriet t.ex. att skriva pubschema. Den nya accessen skulle vara på samma nivå som
klubbmästarens och på så sätt har vice klubbmästaren möjlighet att komma in på
kårexpeditionen.
Tomas yrkar på att vice-ordförande får tillgång till kårexpeditionen genom att säkerhetsnivån
på dennes passerkort höjs från B2 till B1.
Styrelsen finner Tomas yrkande godkänt.

6.2 ACCESSER
Det finns idag en säkerhetsbrist vid öppnandet av dörren till Foo Bar. Alla med access till Foo Bar
kan ställa upp dörren, alltså att dörren inte stängs automatiskt efter en viss tid. Access till denna
dörr bör limiteras och dörren bör endast kunna ställas upp av de som verkligen behöver det för
att bedriva sin verksamhet i Foo Bar.
Tomas yrkar på att höja säkerhetsnivån för att ställa upp dörren i Foo Bar från A1 till A2.
Styrelsen godtar Tomas yrkande.

6.3 LÄRA SIG KÅREXPEDITIONEN (KX)
Om så skulle ske att Helena inte arbetar så skall det finnas representanter i styrelsen som kan
verksamheten i kårexpeditionen. Minst fyra stycken skall klara av arbetet som bedrivs i kx.
Sebastian yrkar på att presidiet, Sebastian och Sanna lär sig verksamheten i kx.
Styrelsen godtar Sebastians yrkande.

6.4 LÄRA SIG ATT GÖRA MACKOR
Styrelsen bör lära sig hur man gör beställningar samt att göra mackor och förbereda kaféet inför
en arbetsdag. Styrelsemedlemmar bör minst en gång vara med från klockan 07:00 då
förberedelserna startar.
Henrik yrkar på att alla i styrelsen skall ha lärt sig hur man preparerar kaféet inför dagen samt
gör beställningar.
Styrelsen godtar yrkandet.

6.5 SCHEMALÄGGNING AV STYRELSEMÖTEN
Styrelsemöten måste hållas med max tre veckors mellanrum. Ett förslag från Markus är att
mötesdatum bestäms för en lång tid framöver, förslagsvis ett halvår i taget. Synpunkter om att
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mötet bör hållas på samma dag och samma tid lyfts. Beslut tas om att möten ska hållas på
torsdagar med tre veckors mellanrum och att då nästa styrelsemöte kommer infalla torsdag den
11/2.

6.6 KOSTNAD FÖR NYTT PASSERKORT
Emma lyfter en punkt om att det går att beställa nytt passerkort och om man skulle tappa bort
sitt. Förslaget gäller om man tappar bort sitt kort ska man som aktiv få betala 100SEK för ett nytt
istället för det nuvarande priset som är 120SEK. Ickemedlemmar betalar fortfarande 120 SEK.
Förslaget går till beslut om att man som aktiv medlem i DISK tappar bort sitt passerkort betalar
100SEK för ett nytt kort istället för 120SEK som i dagsläget är kostnaden.

7 ÖVRIGA FRÅGOR
7.1 SPRING I KÅREXPEDITIONEN
Problemet med att det blir för mycket spring i kårexpeditionen är något som behöver lösas
snarast möjligt.
Sebasthian Borsos yrkar på att Diana och Helena icke får släppa in obehöriga i kårens lokaler.
Styrelsen godkänner Sebastians yrkande.

7.2 ACCESS TILL VICE ORDFÖRANDE I SK
SK genom Sebasthian Borsos vill att vice ordförande i SK skall ha access till Foo Bar för att komma
åt SKs skåp och grejer i Foo Bar.
Sebastian yrkar på att vice ordförande i SK skall få access till Foo Bar.
Styrelsen avslår yrkandet.

7.3 DATUM FÖR EKMEK
Datum för mötet måste fastställas
Sebastian yrkar på att EKMEK hålls den 24/2 klockan 17:00
Yrkandet godkänns

8 MÖTETS AVSLUTANDE
Marcus Hansson avslutar mötet klockan 21:00

BESLUTSLOGG:


Beslut tas om att möten ska hållas på torsdagar med tre veckors mellanrum och att då nästa
styrelsemöte kommer infalla torsdag den 11/2.
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Beslut om att aktiva medlemmar i DISK betalar 100SEK istället för 120SEK för ett nytt
passerkort om medlemmen förlagt sitt kort.
Beslut om att vice-ordförande i Klubbmästeriets accessnivå höjs från B2 till B1 och får genom
detta beslut även tillgång till kårexpeditionen.
Beslut om att höja säkerhetsnivån för att ställa upp dörren i Foo Bar från säkerhetsnivå A1 till
A2.
Beslut om att Sebasthian, Sanna samt presidiet skall lära sig verksamheten i kårexpeditionen.
Beslut om att samtliga medlemmar i styrelsen skall lära sig hur man preparerar kaféet inför
dagen samt gör beställningar
Beslut om att Diana och Helena icke får släppa in obehöriga i kårens lokaler tas.
Beslut om att EKMEK kommer att hållas den 24/2 klockan 17:00.
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