Protokoll fört vid Styrelsen
OPEN Sektionen
Datum: 2021-09-15

Plats: ZOOM

Tid: kl. 17:30 - 18:59

1. Formalia
1.1 Mötet öppnas
Mötet öppnades 17:35

1.2 Upprop och fastställande av Röstlängd
Närvarande: Måns Hjort, Jacob Westergren, Otto Tutzauer,
Lucas Lund, Martynas Geidraitis, Anton Mörtberg, Johannes
Nordqvist
Röstlängden fastslås till: 8 personer

1.3 Val av ordförande och sekreterare
Mötet utsåg Måns Hjort till mötesordförande.
Mötet utsåg Lucas Lund till sekreterare.

1.4 Val av justerare och rösträknare.
Mötet utsåg Otto Tutzauer och Filippa Althoff till justerare
tillika rösträknare.

1.5 Mötesbehöriga utlysande
Mötet anser att utlysandet skedde korrekt

1.6 Adjungeringar
Mötet bestämmer att adjungera Amandus Lande, Hugo Bellem
Westin, Emil Franzell och Rasmus Lindh

1.7 Fastställande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

2. Ledamotsrunda
Lucas rapporterar att det har varit eftersläntningar med
ovvarna till ettan. Jacob har haft möte med Rasmus Maråk om
idéer till en lokalnämnd, som Jacob jobbar på att etablera. Alla
har börjat skriva på sina facebook-inlägg om sina respektive
styrelseposter för ettan.
3. Val-SM
Mötet beslutade att ha val SM den 13e oktober 17:15 med
akademisk kvart. Detta för att ettan ska ha haft övning innan
så det är på campus och pizzasugna. Filippa fixar
matanmälningsformulär, Måns fixar pizzor & läsk.
Valberedningen som närvarar berättar att de måste få in
kandidaturer och svar senaste 3e oktober, 10 läsdagar innan
SM. Därför börjar styrelsen informera ettan om poster söndag
den 19e, Martynas och Måns först eftersom deras poster ej tar
emot spontankandidaturer. Det ordnas internt i
styrelsechatten när och i vilken ordning övriga kommer ut.
Att ha valpub innan SM bestämades, för att ettan ska kunna
träffa styrelsen. Det sker den 22a september, och då på
Nymbles pub som styrelsen bjuder in ettan till. Styrelsen kan
även hänga i Hardox för att ta emot frågor från ettan.
Kraschar även en av Bengts föreläsningar med info om
styrelsen etc.
Nämnder diskuterades under denna punkt, och det beslutades

att informera om nämnder när alla hade gjort inlägg om sina
poster. Detta görs eventuellt med hjälp av en broschyr likt den
som används av indek. Planen är att få igång nämnderna så
tidigt som möjligt, kanske innan överlämningen för att nya
styrelsen ska få en färdig struktur.
4. Ekonomisk Rapport
Vi har 198tkr kvar, 20tkr gick till Nollegalan. Bokslut är om
två veckor, och det beslutades att öka nämndernas budge med
det som blivit över. Att skaffa sektionsbil diskuterades igen,
denna gång beslutades att fokusera på hyrbilar som ansvar för
lokalansvarig/nämnd.
5. Övrigt
Måns har blivit informerad om att OPEN kan behöva byta
sektionslokal. Detta då vissa sektioner (tbas) saknar, och vi har
flest kvadratmeter per student tillsammmans med Bergs, som
inte är jättenöjda med rådande sambosituation. Det läggs in
som punkt på SM för att få sektionens synpunkter. Mötet
anser att det är fördelaktigt om vi delar lokal med ett program
som har fler openister än Bergs.
6. Nästa mötestillfälle
Nästa styrelsemöte bestäms hållas torsdag den 23e September
klockan 17.

7. Mötets avslutande
Mötet avslutades 18:59

Undertecknad intygar att protokollet korrekt återspeglar mötet.
Ordförandes underskrift:________________________________________
Måns Hjort
Namnförtydligande:___________________________________________

Stockholm
Datum:___________________________Plats:______________________
13 april 2022
Sekreterares Underskrift:_______________________________________

Filippa Althoff
Namnförtydligande:___________________________________________Dat
9 december 2021
Stockholm
um:___________________________Plats:______________________
Underskrift Justerare:__________________________________________
Namnförtydligande:___________________________________________

Stockholm
9/12-2021
Datum:___________________________Plats:______________________
Underskrift Justerare:__________________________________________
Lucas Lund
Namnförtydligande:___________________________________________
2021-12-10
Stockholm
Datum:___________________________Plats:______________________

