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§1 Mötets öppnande Tarek öppnar mötet 12:00!

§2 Val av justerare Karim Hasseli väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Proposition om
föreningsstrukturen

Hannes börjar med att presentera propositionen. Han frågar sedan hur
folk ställer sig till frågan. Karim uttrycker viss oro för att det är en stor
förändring men tycker också att propositionen är rimlig. Therese und-
rar hur det skulle gå till med ekonomiskt ansvariga, ifall föreningen själv
skulle välja och när det isåfall skulle ske. Hannes svarar att ja det är ett
val som skulle göras då föreningen skapas och påpekar att föreningar
så som Foton inte har något vidare intresse i bokföring. Fredrik poäng-
terar även att Foton troligtvis skulle vara intresserade av att få budget
för teambuilding och aspning. Fredrik påpekar också att en viss para-
graf i stadgan missats i propositionen (5.4.1). En punkt som behöver
diskuteras var paragraf 5.4. Som det ser ut nu så står det på åligganden
för sektionsmötet att vissa läsperioder behandla ansvarsbefriande, något
som bör göras mer generellt. Tobias tycker att det är viktigt att man
förklarar att man även tänkt ändra i styrets policys för att exempelvis
underlätta införska�andet av representationsplagg. Fredrik yrkar på att
revidera propositionen och bordlägga frågan till mötet imorgon.

Beslut: att bordlägga frågan till nästkommande möte.

Beslutet var enhälligt.

§5 Övriga frågor

§5.1 Representationsplagg
föreningar

Tobias har lite tankar kring sponsring av representationsplagg för de
eventuella föreningarna. Han påpekar att det för FIF och Foton känns
rimligt med 200 kr per person men känner även att det blir väldigt myc-
ket pengar om alla föreningar ska få den mängden. Det diskuteras lite
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hur många vi förväntas vara i de olika föreningarna. Fredrik tycker att
det känns rimligt att lägga sponsringen på en låg gräns och så kan man
ändra mer specifikt för de föreningar som ska ha mer. Det diskuteras lite
kring hur mycket olika plagg kostar. Tobias föreslår att man skulle som
grundnivå skulle sponsra med 100kr för max två plagg och att vi står
för tryck kostnaderna. Det påpekas att man nog skulle behöva ha med
någon maxgräns för hur mycket man får trycka så att det inte utnyttjas.
Karim undrar ifall det skulle gå att utnyttja vad som räknas som ett
representationsplagg. Fredrik tänker att i och med att det är styrets
policy så kan man helt enkelt bara säga nej ifall det tydligt har används
i fel syfte. Alex påpekar även att policyn inte är bindande och att det går
att vara mer flexibel i frågan. Tobias undrar mer konkret vilka föreningar
som bör få mer pengar för representationsplagg. Han undrar ifall 200
kr är en rimlig gräns för FIF och nämner att FIF även önskat pengar
för shorts. Fredrik känner att de är en förening som gör väldigt mycket
och att det kanske då är rimligt att de ska ha den mängden. Therese
konstaterar att de är en lite annan genre av förening än exempelvis
DP men att de ändå gör väldigt mycket och att sponsring för shorts
då kanske hade varit rimligt. Tobias undrar ifall folk tycker att någon
mer förening ska ha mer sponsring. Fredrik tycker att Foton bör ha
mer spons och resten av mötet håller med. Fredrik undrar ifall mötet
tycker att Fabiola bör ha mer. Tobias tycker att 100 kr känns som en
rimlig gräns för dem och Sara håller med. Tarek påpekar att det nog
inte är så bra att flytta så många funktionärsposter samtidigt. Jonas
håller med om att man ska ha tänkt igenom det ordentligt innan man
skapar nya föreningar. Therese undrar hur FinForm har gjort för att få
sina representationsplagg. Tobias tror att de betalat för dem själva eller
äskat.

§5.2 Aspning och
överlämning föreningar

Tobias tänker att 50kr/person för överlämning och 90kr/person/arrangemang
för aspning som det står nu känns rimligt men påpekar även att budget
för aspning troligtvis kommer att behöva sättas mer specifikt för varje
förening.

§6 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:07!
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En underskrift på denna sida avser hela protokollet.

2

20/9-201923/9 - 19

Karim Hasseli
20/9 2019




