
 
 

SLUTGILTIGA HANDLINGAR 
SEKTIONSMÖTE 3 

Varmt välkommen till sektionsmöte 3.  

 

Tyvärr har det nya decenniet inte börjat på bästa sätt. Det är nämligen så att vi har haft ett 

inbrott i vårt rum nere på stryrelsetorget. Där man har tagit hela kassaskåpet med 

innehållande systemkamera izettle och en nyckel till Villan. Styrelsen har hanterat detta och 

en polisanmälan är gjord. Vi i styrelsen har som ambition att hela tiden göra förbättringar för 

sektionen, så vi kommer därför se till att det finns ett dokument man kan följa om liknande 

situation uppstår i framtiden.  

 

Har man läst den preliminära föredragningslistan och jämför med den sutliga 

föredragningslistan nedan så har några förändringar gjorts. Under meddelande så har en ny 

punkt dykt upp “Kassör på distans”. Där vår kassör Kristin valt att byta program men kommer 

fortfarande vara kvar i styrelsen, vilket vi är oerhört glada över. Kristin kommer vara på plats 

för att för att informera hur praktiska saker ska gå till framöver. Det har även tillkommit två 

propositioner från oss i styrelsen. Den ena rör de inbrott som skedde och den andra berör 

kommunikationen på sektionen. Läs gärna igenom dem nedan.  

 

Praktisk info:  

-       På mötet inför invalet kommer en kortare genomgång ske om hur invalet går till. 

-       Mötet startar 17:30, insläppet sker från 16:15. Vi ber er respektera detta då vi har 

mycket att avhandla på detta möte. 

 

Varmt välkomna! 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 

1. Preliminärer 

1.1. Mötets öppnande 

1.2. Val av mötesordförande 

1.3. Val av mötessekreterare 

1.4. Justering av röstlängd 

1.5. Sektionens behöriga utlysande 

1.6. Godkännande av föredragslista 

1.7. Val av justeringsmän tillika rösträknare 

1.8. Adjungeringar 

1.9. Föregående mötes protokoll 

1.10.   Anmälan för övriga frågor 

  

2. Meddelanden 
2.1. Æ-programteamet 

2.2. Kårledningen 

2.3. Æ-styret 

2.3.1 Sektionens kväll 19/2 

2.3.2 Aspning 

2.3.3 Kassör på distans 

2.3.4 Inbrott 

  

3. Proposition 
3.1. Äskning för ersättning av stöldgods 

3.2. Yrkande om att fördela upp kommunikationen via 

facebookgruppen på två separata grupper 

  

4. Rapporter 
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4.1. Statusrapport Verksamhetsplan 

4.2. Budgetrapport, utfall Q2 och prognos Q3 

5. Val 

5.1.       Valinformation kring valprocessen 

5.2.       Val till Varm 20 

Ledamot - Sara Bresky  

Ledamot - Julia Hope  

5.3.       Val till ÆØK 20 

Ordförande - Emil Karlander  

Kassör - Cajsa Klaesson 

Sponschef - Angela Hedin 

Øhlchef - Gustav Hagiwara  

Pr-chef - Jacob Mårtensson 

5.4.       Val till PRÆX 20 

Ordförande- Stina Kannius 

Kassör -Max Davis 

PR- Klara Hammarsten 

Øhlchef -Karin Lasson 

VAKTMÆSTARE- Oliver Ståhl 

6. Föreningsinformation 

6.1. ÆØK 

6.2. PRÆX 

6.3. SNÆ 

6.4. RegÆ 

6.5. Bankettkommitté 

6.6. Examensfestkommitté 

6.7.       Æ-idrott 

6.8. Æ-arm 
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7. Mötets avslutande 

7.1.1  Övriga frågor 

7.1.2  Nästa Sektionsmöte, LP4 

7.1.3  Mötet avslutas 
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PROPOSITION  

Äskning för ersättning av stöldgods 

Bakgrund 

Efter ett härligt och välbehövligt jullov kommer vi tillbaka till ett styrelserum som har haft 

inbrott. Detta upptäcktes tisdagen den 21/1 på eftermiddagen runt 16.30. Då ser vi att hela 

kassaskåpet är borta och att någon med våld tagit sig in, då karmen är sprucken och märken 

från kofot finns. Dock har man försökt att laga karmen igen genom att skruva ihop den med 

skruv. Kåren och säkerhetsansvarig kontaktades direkt efter upptäckten och vaktmästaren 

dagen efter.  

 

Dagen efter tillsammans med vaktmästaren gjordes en utredning genom att gå igenom 

dörrarna. Vi får då bekräftat att ett inbrott har skett och att man brutit sig in den 31/12 

klockan 06.23. Larmet har då gått till Cubsec (Chalmers vaktbolag) och de gjordes då en 

polisanmälan direkt. Däremot prioriterades den inte av polisen.  

 

Det som fanns av värde i kassaskåpet var sektionens systemkamera och 2st Izettle. Vi har 

hittat inköpspris för respektive sak; Systemkamera: 4969, Izettle: 907 kr/st och Kassaskåpet: 

3119. Totalt värde av 9902. 

 

Förslag 

Vi anser att sektionen behöver införskaffa sig en ny kamera samt izettle för att 

verksamheten bland våra aktiva ska kunna fungera. Vi i styrelsen vill därför genom denna 

proposition fråga sektionen om en äskning kan göras på det totala beloppet 10.000kr för att 

under våren kunna göra ett inköp av det som blivit stulet.  

 

Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar Æ-Styret 19/20 

att Sektionsmötet beviljar ovanstående äskning  
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PROPOSITION 

Yrkande om att fördela upp kommunikationen via 

facebookgruppen på två separata grupper. 

Bakgrund 
I nuläget använder sig Æ-sektionen av en gemensam facebookgrupp, Æ19/20, för att 

kommunicera med sektionsmedlemmarna. Vi i styret har uppfattat en viss problematik med 

att sortera relevant information som kommer ut från sektionen ifrån inlägg av mer privat 

karaktär. Efter bevisat stöd av sektionen under studentrösten för en ytterligare mer 

inofficiell facebookgrupp föreslår styrelsen att denna bör skapas. Detta eftersom vi tror att 

denna grupp kan bidra till att stärka sammanhållningen på sektionen utan att äventyra att 

viktig information undgår sektionsmedlemmarna. 

Förslag 
Styrelsen anser att sektionen skall införa ytterligare en facebookgrupp som komplement till 

den som används idag. Detta för att gemene sektionsmedlem ska kunna välja vilken typ av 

information man vill ta del av och även för att underlätta informationshantering. Tanken är 

att den nuvarande gruppen Æ19/20 ska användas endast med syftet att kommunicera ut 

sektions- och programrelaterad information. 

Den nya inofficiella gruppen kan användas helt fritt till vad sektionsmedlemmarna önskar att 

kommunicera ut så länge inte inlägget innehåller: 

• Information som riktar sig till en enskild individ 

• Information som strider mot sektionens och kårens policys 

• Information som kan skada eller kränka någon gruppmedlem 
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Yrkande 

  

Med ovanstående bakgrund yrkar Æ-Styret 19/20 

  

att Sektionsmötet beviljar ovanstående proposition. 
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UTFALL Q2 OCH PROGNOS Q3 

Kommentarer 
Som ni ser så har vi inte kommit upp i de kostnader som vi budgeterat för under Q2. Den 

stora faktorn till det är att vi i styrelsen inte valt att prioritera någon sektionsprodukt under 

hösten där det i budget ligger en pott på 6000 kr. Vidare så har inte heller några 

sektionsmärken beställts under Q2 utan de inköpet kommer senare att belasta Q3.  

 

Vi har heller inte fikat upp så mycket pengar som vi budgeterar för och inte heller nått upp 

till matbudgeten. Detta beror inte på att vi snålat med maten när det kommer till aktiviteter 

för sektionen, utan där har vi snarare överstigit budgeten. Den största faktorn är att vi i 

styrelsen inte nyttjat den mat- och fika budget som ligger. 

 

Vidare så har det budgeterats för alkoholtillstånd som skall användas under året. Dessa har 

inte nyttjats fullt ut och där har vi också ett överskott.  

 

Som medlem kanske man tänker att det är bra att sektionen under Q2 inte gick minus på de 

budgeterade 21 860kr. Dock får inte en ideell organisation som vi gå för mycket plus, då vi är 

icke vinstdrivande.  

 

Med ovan sagt så ser ekonomin stabil ut och samarbetet med kassören på distans fungerar 

fint.  
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Förenklad budget: 
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