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1

MÖTETS ÖPPNANDE

Fredrik Nyblom öppnade mötet klockan 17.40

2
2.1

FORMALIA
VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Dilde Berber valdes till mötessekreterare.

2.2

FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

Mötet utlystes den 9 september, vilket är stadgeenligt.

2.3

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragningslistan godkändes med följande ändringar:
Lade till: Informationspunkter 3.3 Ratatosk-rapport och 3.4 SFS medlemsmöte i Borås.
Ändrade: Diskussionspunkt 4.3 Prissättning av Skiweek ändrades till beslutspunkt 5.1 och
diskussionspunkt 4.7 Ansvarig för pingisbord ändrades till beslutspunkt 5.4

2.4

ANMÄLDA FÖRHINDER SAMT EVENTUELLA ADJUNGERINGAR

Anmälda förhinder: Eric Sjögren och Sofia Fahlesson. Linnea Eriksson ersätter Eric Sjögren i enighet med
§11.7 i DISKs stadga.
Elliot Dobetzky lämnade mötet 17.50.
Magnus Palmstierna lämnade mötet 18.00.
Fredrik Nyblom lämnade mötet 18.50, Emilia Kaufeldt tog över som mötesordförande.
Nina Wiesner lämnade mötet 20.50.
Linnea Eriksson lämnade mötet 21.00.

2.5

GODKÄNNANDE AV PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE OCH/ELLER VAL AV
JUSTERARE

Föregående protokoll godkändes. Linnea Hardsjö och Nina Wiesner valdes till justerare tillika rösträknare.

2.6

BESLUT TAGNA AV PRESIDIET

Inga beslut fattades.

2.7

BESLUT TAGNA PER CAPSULAM

Inga beslut fattades.
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2.8

RAPPORTER

Se bilaga 1

2.9

UPPFÖLJNINGAR

Inga uppföljningar.

3

INFORMATIONSPUNKTER

PERSONALTOALETTEN
Emilia Kaufeldt informerade att Miljöförvaltningen var här på inspektion, både i puben och i kafé. Vi fick
nedslag i rapporten på grund av att personaltoan inte är tillgänglig som toalett. De kommer därför komma
tillbaka för en ny inspektion för att kolla att vi ordnat det. Detta innebär att stolarna som i dagsläget står i
personaltoan kommer att flyttas ut och ställas i Foo bar.
3.1

Med det sagt vill vi uppmana till att använda den toaletten och att ni gärna får för er att spola i den ibland.
Detta för att det inte ska lukta illa från avloppen. Sina ska ta kontakt med DSV för att diskutera
städningen.

3.2

FRÅGOR FRÅN VALBEREDNINGEN

Fredrik Nyblom berättade att vi har fått en del frågor vars svar skall användas som marknadsföring för att
hitta nya styrelsemedlemmar. Dessa svar kommer att delas offentligt. Styrelsemedlemmar bör gå in och
svara på frågorna så fort som möjligt. Dessa svar ska finnas tillgängliga i december, när nya styrelsen ska
väljas in.

3.3

RATATOSK-RAPPORT

Emilia informerade att Ratatosk-generalerna 2020 rapporterar om förberedelserna inför nästa års
Ratatosk. 9/10 biljettsläpp, 6/11 för alla andra.

SFS MEDLEMSMÖTE I BORÅS
Claes Jilert ska åka till Borås 8-9 oktober, och representera DISK under SFS:s medlemsmöte. Claes ska
läsa igenom punkterna som ska tas upp och lägger ut det i Teams chatten.
3.4

4
4.1

DISKUSSIONSPUNKTER
GEMENSAMT FORUM FÖR AKTIVA

Fredrik Nyblom informerade att vi har fått in ett förslag att ha forum för aktiva medlemmar i DISK. Han
ville att vi skulle lyfta det igen och ordna arbetsgrupper. Skriva ut saker istället för att studenter läser
protokollen vi skriver på mötena, för det är inte säkert att de läser de. Diskussion uppstod. Mötet ansåg att
detta måste diskuteras vidare innan beslut tas.
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KROSSLISTA TILL KAFÉET
Mathilda Linde undrade om vi ska införa en krosslista, alltså en lista där man skriver upp sådant som
slängs eller går ut, till kaféet. Detta skulle underlätta inventeringen, eller snarare göra så att det faktiskt går
att inventera på ett vettigt sätt. Diskussion uppstod. Mathilda ska föra detta vidare med Diana.
4.2

4.3

UTBILDNINGSANSVARIG TILLIKA STUDERANDE SKYDDSOMBUD

Emilia Kaufeldt upplever ett behov av en utbildningsansvarig som till skillnad från studiebevakarna,
jobbar proaktivt. Vi kan antingen välja att ta in en ny position eller slå ihop den med en nuvarande,
förslagsvis studerande skyddsombud. Diskussion uppstod. Emilia ska föra detta vidare.

4.4

STAD-UTBILDNING

Linnea Eriksson berättade att STAD-utbildningen i år är under ett KM-relaterat event, vilket leder till
att KM har svårt att delta på STAD-utbildningen, om inte en KMare väljer att hoppa eventet. Det är inte
bara DISK KM men alla klubbmästerier i Stockholm som sitter i samma sits. Det kan bli så att vi inte
har SA-utbildade till våren om det vi inte kan skicka ut folk på utbildning. Vi vill då utforska
möjligheterna att skicka folk på den "vanliga" STAD-utbildningen som skulle då kosta 1900 kronor
(exklusive moms) per person. Diskussion uppstod. Linnea Eriksson ska föra detta vidare med andra KM
styrelser och ett per capsulam-beslut måste tas av styrelsen innan den 7e oktober.

4.5

STUDENTREPRESENTANT TILL OMSTRUKTURERING AV UTRYMMET
UTANFÖR L70

Fredrik fick ett mail av DSV, de ska strukturera om möbleringen utanför L70, och de vill ha vår hjälp. Han
undrade om någon i styrelsen vill ta tag i detta, vi ska även ställa frågan på DISKs kanaler för att se om det
finns andra studenter som vill hjälpa till.
IZETTLE
Jonathan Rawet har lite mer info som kommer påverka övergången till iZettle, och känner att saken
behöver diskuteras innan han kan gå vidare med övergången. iZettle Pro skulle kosta ungefär 12 000
kronor per år att övergå till. Dock skulle det förenkla arbetet i bland annat Foo bar. Diskussion uppstod.
Jonathan ska göra en lista över kostnader och ge dessa till Mathilda innan beslut om övergång beslutas.

4.6

4.7

KAFÉUTBUDSANSVARIG

Robin Ljungqvist har gjort en månadsrapport för september. Vi gick igenom rapporten, med alla tänkbara
förändringar som Maureen vill göra i kaféet, med affischer på mackor och sallader som säljs, bland annat.
Diskussion uppstod. Robin ska prata med Maureen om att göra menyn digitalt istället.
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5

BESLUTSPUNKTER

PRISSÄTTNING AV SKIWEEK
Robin Ljungqvist berättade att Sporten kan gå allt från +- 0 kronor eller 20,000 kronor i vinst beroende på
vad det är för prislapp vi sätter. Sporten skulle behöva hjälp utifrån med att spika vilken summa vi ska ta
då det lätt kan bli fel om det bara är folk internt inom Sporten som diskuterar prislappen.
5.1

Emilia yrkade för att Sporten tar max 3300 kronor per person för Skiweek 2020, inklusive tågresa tur och
retur, boende och liftkort.
Mötet godkände yrkandet.
Emilia yrkade för att varje arrangör för Skiweek 2020 får 500 kronor subventionering.
Mötet godkände yrkandet.

AKTIVSTATUS FÖR KAFÉUTBUDSANSVARIG

5.2

Emilia undrade om kaféutbudsansvarig ska ha aktivstatus? I så fall ska denne ha det under tiden den är
aktiv eller terminen efter dennes första termin?
Emilia yrkade för att kaféutbudsansvarig har aktivstatus under pågående uppdrag.
Mötet godkände yrkandet.

AKTIVSTATUS EFTER AVSLUTAT ÅR I DISKS STYRELSE

5.3

Sina Bastani påpekade att detta diskuterades på styrelsemötet 2019-02-21 men inget beslut hade tagits om
detta.
Emilia yrkade för att ge aktivstatus terminen efter fullföljd mandatperiod i DISKs styrelse.
Mötet godkände yrkandet.

ANSVARIG FÖR PINGISBORD

5.4

Robin Ljungqvist påminde att vi hade denna diskussion förra styrelsemötet, men att inget beslut togs om
vem som ska ansvara för pingisbordet.
Emilia yrkade för att följande regler gäller för pingisbordet:
•
•
•
•

Den som vill använda pingisbordet utanför ett bokat event måste skriva till styrelsen@disk.su.se och
få ett OK via mail. Denna person har sedan ansvar för att rapportera till DISK styrelsen om det skulle
vara så att olyckan är framme.
DISK styrelsemedlem har alltid mandat att ta fram bordet och är då ytterst ansvarig för att rapportera
om någonting händer eller går sönder till DISK styrelsen.
Vid event med SA är det SA som har mandat att besluta om bordet ska vara framme eller inte och är
då ytterst ansvarig för att rapportera om någonting händer eller går sönder, till DISK styrelsen.
Vid ett privatbokat event där SA inte finns är det den som är evenemangsansvarig som har mandat att
besluta om bordet ska vara framme eller inte och är då ytterst ansvarig för att rapportera om någonting
händer eller går sönder, till DISK styrelsen.
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Mötet godkände yrkandet.

6

ÖVRIGA FRÅGOR

BRANDLARMET
Sina Bastani berättade att brandlarmet gick i hela DSV igår (25/9) klockan 19.30. Det var kick-off för de
nya trasorna. Fläkten ovanför spisen fungerade inte i köket och brandlarmet gick. Sina hade ett samtal
med Sören morgonen därpå och vi kommer få en faktura. Fakturan kostar 12 000 kronor. DISK kommer
att bestrida fakturan och hävda att DSV ska betala den, då DISK hyr lokalen.
6.1

7

MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades klockan 21.05
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Bilaga 1
Sammanställning av rapporter inför styrelsemöte 2019-09-26
Elliot Dobetzky
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Har gjort mitt jobb.
Hur har det gått?
Bra skulle jag väl säga.
Vad står på agendan framöver?
Fortsätta, publicera broschyr.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Tror inte det.

Magnus Palmstierna, 2a suppleant
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Inget specifikt relaterat till styrelsen!
Hur har det gått?
Bra!
Vad står på agendan framöver?
Vara till hjälp vid behov, utanför det är jag trasförälder för KM närmaste månaderna!
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Inte för tillfället!

Fredrik Nyblom, Ordförande
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
VKM, Insparkens slut. Har inte hunnit med så mycket på grund av studier och arbete.
Hur har det gått?
Bra.
Vad står på agendan framöver?
Möten, arbete inför och planering av eventuell extra årsmöte.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Inte för tillfället.
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Sina Bastani, Personalansvarig
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Anordnat och styrt städdagar med hjälp av sektionsrepresentanterna. Haft kontakt med vår personal och uppdaterat
schemat för kaféet och kårexpeditionen.
Hur har det gått?
Ganska bra!
Vad står på agendan framöver?
Tänka på överlämningen. Hålla koll på kaféschemat. Små beställningar för Foo bar efter städdagar.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Inte just nu!

Robin Ljungqvist, Vice kassör
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Bokföring och kaféutbudsansvarig.
Hur har det gått?
Bra.
Vad står på agendan framöver?
Bokföring och kaféutbudsansvarig.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Nej.

Linnea Hardsjö, Sporten
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Sporten har haft info-möte och höstens aktiviteter har börjat dra igång.
Hur har det gått?
Bra.
Vad står på agendan framöver?
Klättring imorgon.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Nej.
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Nina Wiesner, SK
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Insparken är klar, har hållit på med kvällar och planering, hjälpt till med planering av medlemsmiddagen.
Hur har det gått?
Bra.
Vad står på agendan framöver?
Fortsätta med SK-kvällar och planera framåt.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Nej.

Alice Watson, NärS
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Ny styrelse! Lina Timåker är nu vice ordförande och Robin Ljungqvist kassör. Vi har också haft sektionsmöte och
börjat dela in grupper för SvD!
Hur har det gått?
Bra!
Vad står på agendan framöver?
Fortsätta med SvD och spika datum samt agenda för företagsevent och marknadsföring. Planering av kick-off!
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Inte i nuläget!

Sandra Jonsson, 1a suppleant
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
VKM, hjälpt till där jag kan. Stått i kaféet.
Hur har det gått?
Bra.
Vad står på agendan framöver?
Hjälpa till där jag kan.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Säg till mig när ni vill ha hjälp!
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Olof Törnell Uhr, MES
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
VKM, MES infomöte. Planering och uppstart inför terminen.
Hur har det gått?
Bra.
Vad står på agendan framöver?
MES-måndagar, mer planering av terminen m.m.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Nej.

Mathilda Linde, Kassör
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Bokföring, betalat fakturor och löner, tagit ikapp från sommaren, stått i kaféet.
Hur har det gått?
Okej.
Vad står på agendan framöver?
Mer bokföring, få klart augusti.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Ta pass i kaféet!

Eric Sjögren, KM
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Avslutat Insparken, påbörjat trasperioden. Hållit i infomöten samt pubskolor för de nya trasorna.
Hur har det gått?
Bra! Vi har en bra mängd trasor i årets kull, och det trillar in nya lite då och då som kommit på ”för sent” att de ville
trasa, som vi håller extrainsatta infomöten/pubskolor för.
Vad står på agendan framöver?
Fortsätta med trasperioden. Kriga för att kunna skicka KM-medlemmar på STAD-utbildning trots att det är lagt på
ett enormt ofördelaktigt datum. Planera in ”temapubar” med andra sektioner samt DISK – bland annat Valpub,
Karaokepub, Nätverkspub och någon pub i samarbete med SK.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Nej.
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Emilia Kaufeldt, Vice ordförande
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Insparken är nu officiellt över och jag är otroligt imponerad av alla sektioner och allt engagemang som gått in i
insparksveckorna, wow! Sedan har jag personligen byggt om lite i hur hemsidan fungerar kopplat till event samt
skapat en mer generell Skitviktigt. Jag har också sett till att dela så många event det bara går, för det är ändå eventen
som gör att vi håller kåren levande. Vidare har jag marknadsfört alla sektioner, handledningen och snart även
broschyren kopplat till trakasserier och illabehandling. Annars har presidiet varit på möte med sektionerna kring
stadgeändringar.
Hur har det gått?
Allting rullar på! Det är mycket, men minst lika roligt!
Vad står på agendan framöver?
Jag vill skriva ihop en generell överlämning, återkommer när det är på tapeten, och en överlämning för
informationsposten. Jobbar även tight med valberedningen för att öka intresset för våra styrelseposter och sektioner.
Jag ska ha möte med Studentkortet och SSSB, samt vara fanbärare på doktorspromoveringen.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Just nu går det bra.

Dilde Berber, Sekreterare
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Sammanställning av protokoll från föregående möte.
Hur har det gått?
Det har gått bra.
Vad står på agendan framöver?
Ska ta pass i kaféet och hjälpa till så mycket det går.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Inte just nu, men jag säger till ifall det är något!

Claes Jilert, Lokal- och evenemangansvarig
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Möte med ”maskeralerna”, valberedningsmöte (NärS), medlemsmöte (NärS), möte med nya logistikansvarig (SvD),
Foo bar bokningar, städdag.
Hur har det gått?
Bra.
Vad står på agendan framöver?
SFS-möte i Borås, möte med Marknadsföringsansvarig (SvD), checka av med maskeralerna, börja planera event om
infosäk (VT20).
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Frågor inför SFS-möte? Något DISK vill att jag för fram?
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Jonathan Rawet, Teknikansvarig
Vad har hänt sedan senaste rapporteringen?
Jag har undersökt lite mer angående iZettle, samt åtgärdat problem som uppstår.
Hur har det gått?
Det har gått okej, men jag har inte hunnit samla in lika mycket information angående iZettle som jag hade önskat.
Vad står på agendan framöver?
Fortsatt arbete med iZettle (beroende på resultatet av detta möte), och att åtgärda problem som uppstår.
Kan styrelsen vara behjälplig på något sätt?
Kan inte komma på något just nu!
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