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Julia Olsson
Sandra Hellgren
Martin Similä
Moa Björklund
Anton Bergenudd
Andreas Rogne
Hanna Ångström
Arvid Viktorsson
Eleonora Berglund
Månz Nilsson

Vid protokollet

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Webmaster
Ordf: Utbildnings-utskottet
Ordf: PR-Utskottet
Ordf: Motionsphöseriet
Sexmästare
SEKE Entertainment
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Moa Björklund
Ordförande
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Julia Olsson
Justerare
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Felix Johansson
Justerare
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Jonathan Berg
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Medlemmar
Jonathan Berg
Felix Johansson
Patrick Roxendal
Björn Wei
Anton Göransson
Benjamin Salomonsson
Alex Eidersjö
Nellie Dalqvist
Carolina Carlsson
Olle Jernberg
Lukas Nilsson
Sofie Arkensved
Felix Andersson
Marcus Rosen
Oskar Holm
Sanne Karlsson
Vincent Boukov
Josef Storm
Gustav Isberg
Nathalie Litzén
Sara Lindh
Johan Gran
Gustav Johansson
Carl Elgström
Gustav Löfgren
Marcus Gustafsson
Måns Olm
Edvin Lundqvist
Amelie Carlsson
Felicia Forsell
Terese Svensson
Maria Ivarsson
Sandra Lord
Claudia Bartos
Johanna Swanelius
Alma Söderström
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Viktor Lange
Joel Rydén
Adam Willman
Klas Forsberg
Alexandra Lundh
Tamir Uddin
Adam Levestam
Filip Fröst
Jesper Tuvebrink
Amanda Ingvarsson
Anton Gustafsson
Simona Pettersson
Simon Hellgren

1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat 17:19
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
Godkänns
3. Godkännande av dagordning
Godkänns
4. Upprättande av röstlängd
48 medlemmar, röstlängd uppnådd.
5. Val av
5.1
Mötets ordförande
Sittande, Julia Olsson
5.2

Mötets sekreterare
Sittande, Moa Björklund

5.3

Två justerare
Felix Johansson
Jonathan Berg

6. Information från
6.1
Ordförande/Vice Ordförande
Julia Olsson presenterar rollen som Ordförande. Det innebär bland annat att
hålla i styrelsemöten, stormöten samt årsmöten. Därmed även planera och
skriva dagordning. Ordförande ansvarar över att SEKEs stadgar följs, skriver
verksamhetsberättelse för Styrelsen för de aktuella året, närvarar på
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ordförandeträffar med resterande ordförande på
universitetet, kortfattat SEKEs ansikte utåt.
Rollen är den tyngsta rollen i en styrelse och
innebär ett visst ansvar och vissa åtagande personen bör ha i åtanke.
Exempelvis lägger Ordförande fram vikten av att det kräver struktur och tid att
påta sig denna roll.
Rollen som Vice Ordförande presenteras av Sandra Hellgren. Den innebär
kortfattat Ordförandes högra hand. Kontrollerar att ordförande sköter sin roll.
Tillsammans med ordförande kontrollerar även att relevanta saker sprids ut till
föreningen. Även vice ordförande närvarar på ordförandeträffen. Som alla
styrelseposter innebär det även ett inflytande på styrelsemöten.
Information från ordförande:
SEKE kommer få ett större förråd, detta kommer förhoppningsvis ske under
kommande månad. Karlstad studentkår har önskat en representant från SEKE
som kommer ha en av platserna i valberedningen inför kårvalet. Mer info
presenteras till medlemmarna på SEKEs sida.
6.2

Kassör
Martin Similä presenterar rollen som skattmästare. Främsta uppgiften är att
tillsammans med ordförande och vice ordförande sätta en budget för året.
Kassören bokför sedan varje utgift och intäkt samt betalar/skickar fakturor.
Viktigt för rollen är struktur, men kunskap om ekonomi är inte ett krav,
däremot kan det underlätta arbetet. Som alla styrelseposter innebär det även ett
inflytande på styrelsemöten.

6.3

Materialförvaltare
Moa Björklund presenterar rollen som materialförvaltare. Rollen innebär
främst att ansvara över SEKEs materiella tillgångar, samt se till att märken
finns att tillgå under året. Det är även obligatorisk med en overallsprovning
under året, men gärna både under VT samt HT. Utöver detta har
Materialförvaltaren rollen som Sekreterare vilket innebär att närvara på alla
styrelsemöten där personen för protokoll. Rollen kräver ingen förkunskap och
är en bra roll att åta sig om personen vill ha en inblick i Styrelserollen, samt ha
ett inflytande över SEKE som förening utan någon större belastning på annat
jobb. Som alla styrelseposter innebär det även ett inflytande på styrelsemöten.
Information: Overallerna som beställdes under HT förväntas delas ut under
vecka 50.

6.4
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Webmaster
Anton Bergenudd förklarar rollen. Som webmaster ansvarar man över SEKEs
digitala medier. Rollen beskrivs som väldigt öppen, där det inte finns några
tydliga åtagande, vilket gör att ett eget driv är åtråvärt. Under året har Anton
designat om hela SEKEs hemsida, håller nu på att utveckla en eventskapare
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vilket ska underlätta anmälan till SEKEs olika
event, skapat en medlemsregistreringsexport till
adminstratörer, medlemsregistrering för
medlemmar, och jobbar hela tiden med att vidareutveckla sidan. Lyfter fram att
det krävs en viss kunskap för denna roll om personen ska fortsätta jobba med
hemsidan osv. Men även att detta är en bra post att ha på CV, speciellt om
personen studerar med inriktningen Datateknik. Som alla styrelseposter
innebär det även ett inflytande på styrelsemöten.
6.5

PR-utskottet
Rollen presenteras av Julia Olsson då Hanna Ångström inte kan närvara. Det
presenteras som det utskott som har störst utvecklingspotential. Personen som
är ansvarig kommer få ett brett kontaktnät med företag. Värmlands består av
många industriföretag som kan ha intresse i SEKE. Några av de uppdrag
utskottet kan ordna är att skapa lunchföreläsningar, hjälpa till med IN-dagen,
värva olika sponsorer med mera. Det är en av rollerna som lyfts fram till att
vara otroligt bra att ha på sitt CV. Som alla styrelseposter innebär det även ett
inflytande på styrelsemöten.
Information: Labbrockar till Kemielever kommer delas ut på Hotspot-mässan.
Ett flertal event är på gång i vår vilket kommer presenteras senare.
PR behöver inte bara en ny ordförande utan är väldigt intresseras av nya
medlemmar.

6.6

Utbildningsutskottet
Andreas Rogne presenterar rollen. Ansvarig kommer tillsammans med
utskottet att diskuterar idéer för att förbättra och påverka vår utbildning,.
Utskottet är SEKEs närmsta hand med lärare och andra ansvariga. Utskottet
hjälper studenter som är missnöjda med enskilda kurser eller sin studie.
Främsta kontakten går via programrådet, där de når både lärare och
programansvarig. Utöver detta för även ansvarig en dialog med resten av
universitetet och deras föreningar. En givande roll och den position där
personen främst kan påverka sin egen utbildning. Som alla styrelseposter
innebär det även ett inflytande på styrelsemöten.
Information: Idag behövs det personer som ska sitta i programrådet då dessa
platser inte är fyllda. De platser som behövs fyllas finns inom inriktningen
maskinteknik, industriell ekonomi samt kemiteknik.

6.7
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Motionsphöseriet
Arvid Viktorsson presenterar rollen. En väldigt fri position beroende på
ordförandes intresse. Det obligatoriska Motionsphöseriet bör göra är att
anordna en Utspark till sistaårselever och anordna Halltid för SEKE. Främst
ska det anordna aktiviteter som har med idrott och hälsa att göra, men utöver
detta kan utskottet forma mycket själv. En givanderoll om man vill ha ett
ansvar och styrelseposition samt är intresserad att anordna idrottsrelaterade
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aktiviteter för SEKE. Som alla styrelseposter
innebär det även ett inflytande på styrelsemöten.
Information: Planerar en 3-kamp på O´learys, även paintball kommer
genomföras till våren.
6.8

Sexmästeriet
Eleonora Berglund presenterar rollen. Sexmästeriet anordnar alla sittningar
utanför nollningen och har ett antal obligatoriska event man bör anordna.
Utöver detta kan Sexmästeriet själva välja om de vill anordna något mer. Som
ordförande går du på möten med andra sexmästare från andra föreningar, dels
om nollningen men även om samarbetet om andra föreningars event. Rollen
presenteras som relativ tung då utskottet idag är stort, och ordförande bör ha
struktur och ordning för att kunna ordna upp utskottet, föra budget inför
sittningar samt planera inför stora event med många medlemmar. Som alla
styrelseposter innebär det även ett inflytande på styrelsemöten.

6.9

Seke Entertainment
Månz Nilsson presenterar rollen. Presenteras som det utskott vilket har gjort ett
stort lyft under året men fortfarande har en betydande utvecklingspotential. Här
kommer alla event som inte Sexmästeriet eller Motionsphöseriet att planeras.
Utskottet har ett obligatoriskt event, overallspimpet, och utöver det är eventen
väldigt fria. Rollen innebär inte så mycket jobb, det ordförande främst bör göra
är att anordna ett antal möten under året till utskottet för att planera event. Som
alla styrelseposter innebär det även ett inflytande på styrelsemöten.

7. Val av Valberedning
Ansökning sker via mail valberedning@seke.se, där de som är intresserad av en
styrelsepost motiverar varför de ska bli valda. Valberedning kommer sedan presentera
de personer de vill nominera till styrelsen.
Valberedning kommer i år bestå av
Anton Göransson
Alexandra Lund
Edvin Lundkvist
Röstas om godkännande: Godkänns
8. Uppstart nollning 2019
Den 12 December kommer ett formulär upp på SEKEs sida för att ansöka om att bli
General inför nollningen 2019. Dessa väljs av styrelsen tillsammans med förra årets
generaler. Därefter kommer ansökan till kaptener öppnas, där generaler väljer sina
kaptener, som i sin tur väljer sin löjtnant. Ansökan stänger den 13 januari.
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Rollen som general presenteras av förra årets generaler
Julia Olsson, Alma Söderström och Sanne Karlsson: Som
general för SEKE planerar personerna tillsammans
höstens nollning. Detta sker med hjälp av en nollningskommité. Generalerna får även
genomgå en generalsutbildning.
Som person bör man vara relativt strukturerad då det är en uppgift med mycket ansvar.
Personen bör ha förmågan att fördela arbete och viljan att engagera sig och planera
nollning. Alla är överens om att det är en rolig erfarenhet. Lägger också vikt i att
personerna inte ska vara rädda att åta sig rollen eftersom de alltid kan få stöd från
tidigare generaler.
Rollen som kapten presenteras av Sandra Hellgren: Som kapten hjälper du till att
planerar nollningen under våren. Ansvaret på nollningen handlar om att tillsammans
med sin löjtnant ta hand om sin tilldelade grupp. Du har 2 ansvarsdagar tillsammans
med löjtnant där du ansvarar att planerad aktivitet utförs som den ska. Det roligaste
lyfts fram att vara att lära känna en grupp och erfarenheten att leda en grupp.
Rollen som löjtnant presenteras av Johanna Swanelius: Löjtnanten agerar som högra
hand för kaptenen. Rollen innebär att kunna hjälpa kaptenen om det blir mycket,
ansvar, samt att hjälpa till att planera nollningen. En bra roll om personen vill
engagera sig men inte åta sig lika mycket ansvar som en kapten eller general.
9. Övriga frågor
9.1
Idé för nytt utskott: SEKE Hälsa
Ett helt nytt utskott för SEKE presenteras av Alexander Eijdersjö där fokus ska
ligger på psykisk ohälsa. Alexander presenterar detta idag för att lyfta för
medlemmar om vad de nya utskottet skulle innebära innan det eventuellt skulle
röstas igenom.
Det som än så länge har varit i fokus är att se om de går att sätta upp ett
samtalsprogram. Medlemmar kommer därigenom ha chansen att prata med
utskottet om man personen i fråga inte vet vem den ska vända sig till. Detta
samtalsprogram är utformat med kuratorer och barnmorskor. Att sitta med i
utskottet skulle innebära att samtala med studenter, och där med lära sig
samtalsmetodik samt skriva under ett sekretesskydd.
Andra idéer för utskottet är att anordna lunchföreläsningar med kuratorer,
barnmorskor med mera, om just psykisk ohälsa.
10. Mötets avslutande
Mötet avslutas 18:32
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