Nämndmöte TraditionsMEsterIT
2005-01-27, 18:25
Närvarande (sena), *prao: Kristoffer Bernhem, Lukas Grimfors, *Wilhelm Svenselius, Patrik Cederlöf, Therese
Åkerlund, Johan Kristensson, Henrik Mårtensson, *Lennart Katell, Henrik Palm, Björn Berglund, *Niklas Söderlund,
Maria Mosesson, (Anna Berglund)
§0.1 Mötet valde TraditionsMEsterITs ordförande Kristoffer Bernhem till mötesordförande.
§0.2 Mötet valde Wilhelm Svenselius till mötessekreterare.
§0.3 Mötet valde Patrik Cederlöf och Lennart Kattel till justeringsmän.
§0.4 Mötet godkände dagordningen.
§0.5 Mötet adjungerade PRAO: Wilhelm Svenselius, Lennart Kattel, Niklas Söderlund.
§1 Casino, 25 feb. (18:27)
Hittills är planerat avseende Casino att vi skall ordna catering för huvudrätt, ordna övrig mat (för/efterrätt) själva. Festen
har tema motsvarande festen dag 1 på Silicon (Bondtema).
Planeringsmöte torsdagen den 3:e februari kl 18:00, samling i sektionslokalen.
Arbetsvilliga (prel.): Kristoffer, Lukas, Wilhelm, Henrik, Patrik, Lennart, Björn, Therese.
§2 TG3, 12 mar. (18:32)
TG3 samkörs med Data i deras sektionslokal på Campus. Detta ger stora fördelar i fråga om budget och lokal.
Arbetsvilliga (prel.): Kristoffer, Wilhelm, Patrik, Lennart, Björn, Niklas, Maria, Henrik, Therese.
§3 Marskalksittning (18:36)
Det ankommer på TMEIT att anordna en Marskalksittning för KMR. Förslag på datum är 8:e april. Detta datum tycks
passa de flesta åtminstone preliminärt. Återstår att planera.
§4 Vårfest (18:39)
Vi har tillfrågats av QMISK/DISK om vi vill medverka i anordnandet/deltagandet av deras traditionella vårfest, en
finsittning någonstans i Stockholm. Förslasvis jobbar de som inte jobbade på marskalksittningen och tvärtom. Mötet
ställde sig positivt till förslaget.
§5 Ovvegasque (18:40)
Förslagsvis skall vi anordna en overallsgasque för de nya overallsbärarna på sektionen. Datumidé 22 april. Mötet ställde
sig positivt till förslaget.
§6 Kårkamp (18:41)
Kårkampen är en idrottstävling mellan studentkårer. KMR vill att något klubbmästeri anordnar en middag kring detta
evenemang. Bra tillfälle att profilera sig? Mötet beslutade att TMEIT inte anordnar denna middag.
§7 SM i Fest (18:43)
Under Quarnevalen sker fester varje dag under byggveckan. Dessa anordnas av fem utvalda klubbmästerier. Ett tillfälle
att engagera sig i Quarnevalen om man inte är med på annat sätt. Mötet beslutade att TMEIT inte ansöker om att få
ordna en av dessa fester.

§8 TG4 (18:48)
Föreslås bli ett större evenemang (heldag). Möjlighet att också anmäla sig enbart till kvällens aktiviteter (sittning) bör
finnas. Mötet beslutade att bordlägga planeringen av TG4 tills efter TG3, då vi vet mer om budget etc.
§9 Kryssning (18:50)
Internfest. TMEIT föreslås dra iväg på kryssning, eventuellt inklusive andra klubbmästerier. Eventuellt kan man bjuda
med hela KMR. Lös organisation, huvudsaken är att båtens rutt möjliggör taxfree-priser ombord (billig sprit dvs).
Någon bör ta tag i huvudansvaret för att arrangera detta.
Fem minuter paus. (18:54)
Mötet valde Maria Mosesson till att ta huvudansvaret för detta evenemang.
§10 Phösargasque (19:02)
Phösargasquen är en gemensam stor fest för alla involverande i mottagningen. Tidigare år har detta varit en mycket bra
fest. Senaste PhG var dock enligt många inblandade rätt usel. I år kan det ankomma på ME/IT att anordna denna fest,
dvs oss. Här kan vi ställa upp och hjälpa till.
Mötets beslut är att i det fall det ankommer ME/IT att ordna festen skall vi göra så i egenskap av TMEIT. Annars
försöker vi undvika allt jobb så att de som får kan festa istället.
§11 Brandutbildning (19:07)
Den 8:e februari kommer det att hållas brandutbildning inne på KTH Campus. Denna bör så många som möjligt delta
på. Mer information kommer. Preliminär tid är 18:00.
Intresserade: Maria, Lukas, Björn, Lennart, Therese, Patrik, Henrik, Wilhelm, Lukas.
§12 ISK-pubbar (19:10)
Pubkvällarna på ISK kommer i fortsättningen att vara torsdagskvällar 15-19. Vi får förhoppningsvis från mars ordning
på tillståndet. Snart behövs folk som kan jobba på dessa pubbar. Anmälningstråd kommer i forumet. Alla bör försöka
jobba minst två pass under våren.
§13 Nyrekrytering (19:11)
Nu i vår har vi för första gången affischerat ordentligt inför våra gasquer. Detta utgör förhoppningsvis bra reklam för
oss, förutsatt naturligtvis att det kommer folk på festerna. Vidare så bör alla medlemmar försöka rekrytera lämpliga
personer ur sina klasser. Vi vill få in åtminstone ett par personer till. Mer folk behövs dels till pubbar, dels allmänt till
arrangemang.
§14 STAD-utbildning (19:13)
STAD är en utbildning som Sthlms stad anordnar för alla krögare. För att vara serveringsansvarig på en krog med fast
tillstånd måste man ha en STAD-utbildning. Detta gäller även ISK:s pub. På sikt bör “alla” TMEIT-medlemmar vara
STAD-utbildade. Nu i vår kommer KTH att hålla sådan utbildning (i speciell studentinriktad version som ej gäller på
allmän krog), och vi kommer att ha 4-5 platser. Tydligen finns intresse för detta och information skall skaffas fram.
§15 Marskalksittningar (19:16)
Nu i februari kommer ett stort antal marskalksittningar. Först är Baklängessittning den 7:e februari, hos Läs KM.
Fredagen den 11:e är det Midvinterblot hos Qmisk (sittning med medeltidstema). Den 26:e är det Nubbedrag hos fkm*
(obs, precis efter Casino). Åtminstone vissa av dessa bör vi i samlad tropp försöka medverka på. Anmälan till
baklängessittningen senast måndag. Se forumet.
§16/17 Berzelii, Absolut Gotland (19:20)
Berzelii är en tredagarsfest som Kemisektionen anordnar. Absolut Gotland är ett av de största studentfestevenemangen
årligen, och äger rum kring den 21:a maj (också tre dagar) veckan efter Quarnevalen. Till åtminstone någon av dessa bör
vi åka. Mer info kommer.

§18 Mästerskap i caps (19:22)
Kommer vi troligen inte att delta i, eftersom TG3 är samma dag.
§19 Nya stadgar (19:24)
Skall några stadgar ändras måste detta beslutas om rätt tidigt, eftersom det tar sin lilla tid (två nämndemöten).
Redaktionella ändringar (stavfel) får göras utan beslut på nämndemöte. Mötet fann att inga beslut om stadgeändringar
behöver tas. Mötet godtar stadgarna i dess nuvarande form.
§20 Interna grejer (19:31)
I morgon den 28:e januari hade vi tänkt anordna härj i sektionslokalen, detta har stött på problem pga lokalgruppen.
Eventuellt flyttas festen till S, annat alternativ är bastun på kåren eller DISKs lokal. Problemet löses förhoppningsvis
inom 24 timmar.
På nästa sektionsmöte inom IT bör vi kraftsamla för att få igenom nödvändiga stadgeändringar så att TMEIT kan ingå
som en förening under IT. Lukas behöver hjälp att utforma en lämplig motion.
§21 Mottagningen (19:43)
Som extra publicitet för TMEIT borde vi försöka arrangera fester och/eller efterfester under mottagningen. Detta för att
säkerställa hög kvalitet på dessa och göra reklam för TMEIT. Mötet beslutade att försöka ordna detta.
§22 Inval (19:46)
Mötet beslutade att pga stadgarnas punkt §4.2.2 inte välja in Lennart Kattel eller Junghan Park som marskalk. Lennart
och Junghan har inte arbetat på det föreskrivna antalet gasquer och pubbar. Mötet beslutar dock att välja in Wilhelm
Svenselius och Niklas Söderlund.
§23 Hemsidan (20:04)
Webmarskalk Wilhelm Svenselius informerade kort om hemsidans status: Nyhetsadministration är klar, kalendarium är
delvis klart, galleriet färdigt tills vidare. Administrationsgränssnitt till kalendarium har nuvarande utvecklingsprio.
§24 Insup (20:07)
Insupet äget förslagsvis rum någon helg efter exempelvis Casino, då vi har lite plus i kassan (förhoppningsvis).
Lämpligtvis bör lite mindre pengar gå åt denna gång än förra.
Frågan om tid för insupet bordlägges eftersom det f n är oklart om det finns en helg som passar “alla”.
§25 Ordföranden förklarade mötet avslutat. (20:16)

Ordförande, Kristoffer Bernhem

Sekreterare, Wilhelm Svenselius

__________________________________

__________________________________

Justerare, Patrik Cederlöf

Justerare, Lennart Kattel

__________________________________

__________________________________

Statistik
Närvaro (hela mötet): 12 (11) personer
Andel närvarande totalt: 66,7% (12/18)
Andel närvarande ur styrelsen/ordinarie/prao: 100% (3/3) / 64,3% (9/14) / 75% (3/4)
Mötets längd inkl pauser: 111 min (1 tim 51 min)
Punkter inkl. formalia (exkl. formalia): 26 (24)
Snabbaste punkter (tid): §4, §5, §12 (1 min)
Långsammaste punkt (tid): §22 (18 min)
Väntevärde tid/punkt: 4 min 26 sek (4.44 min)
Standardavvikelse tid/punkt: 3 min 54 sek (3.90 min)

