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Mars månadsmöte, 16.03.2022
Plats: Kafferummet

Närvarande: Emil Amnell, Gabriella Karhulahti, Robin McCann, Eva Ahlgren, Fanny Ollus,
Jim-Isak Rif, Elin Mickos,

Övriga närvarande: Se bilaga 1.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 17:43.

2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
Mötet konstaterades beslutfört och stadgeenligt sammankallat.

3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan lästes upp och godkändes.

4. Val av två (2) rösträknare för mötet
Jim-Isak Rif och Emma Moen valdes till rösträknare.

5. Byte av spektrums konto till företagskonto
Skattmästare Eva Ahlgren berättade att hon ännu väntar på svar från Aktia om rättigheterna till
spektrums konto. Kontot kommer att bytas från personkonto till företagskonto, och Spektrums
kontonummer kommer att ändra. Efter detta finns en potentiell möjlighet att introducera mo-
bilepay som betalningskanal till Spektrums konto.

6. Röstning om nya halarmärken
Föreningen röstade ifall olika halarmärken skall tillverkas. Halarmärkesdesign 1 finns som bilaga
2. Förslag 1 vann röstiningen 14 ja - 1 blank. En skiss av halarmärkesförslag 2 finns som bilaga
3. Förslag 2 är tänkt att vara ett ‘styrelsemärke’, som styrelsemedlemmar (även tidigare) får
köpa. Förslag 2 vann röstningen 13 ja - 1 nej - 1 blank - 1 ogiltig. Halarmärkesförslag 3 har
ännu inget designförslag, och är tänkt att vara ett funktionärsmärke, som alla som har tagit en
funktionärspost får köpa. Förslag 3 vann röstningen 14 ja - 1 nej - 1 blank. Bättre bildfiler skall
tillverkas inom kort.

7. Spektrums del i floradagen
Floradagen ordnas detta år i Gumtäkt. Spektrum har möjlighet att bidra med arbetskraft för
bararbete och möjligtvis hålla ett ‘stand’, möjligen en capspunkt, och/eller en punkt med fin-
landssvenskt tema. Spektrum skulle få en summa pengar för detta, och alla som arbetar på
Floradagen får en garanterad plats.

8. Klubben makeover
Efter en asbestundersökning upptäcktes att en del av rören på klubben är tätade med asbest.
Nu har klubben tömts på saker och en asbestfirma skall snart ta bort asbesten. Det beslöts att
belägga klubbens golv med epoxymålfärg, i enlighet med ett beslut som gjordes förra våren,
nu då klubben är tömd ändå. Eva Ahlgren presenterade några uppskattade priser. Emil Amnell
skall skapa en Whatsapp-grupp för klubbenrenovering. Övriga nya möbler kunde även skaffas
till klubben, då en del saker, bland annat en soffa och dynor, slängts bort. Detaljer diskuteras i
Whatsapp-gruppen. Rasmus Nilsson avlägsnade sig under denna punkt.

9. Spylonz
Föreningen bestämde att ordna ‘Spylonz’ för äldre spektrumiter. Föreningen skulle kanske få
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betalt för detta. Datum för detta bestäms senare.

10. Övriga ärenden
Kommande program: Vasagatan 24.3, (kanske) Förkör 25.3, Årsfest 26.3, Sillis 27.3, Sitz med
TLK 1.4, (kanske) Mario Kart-Turnering 3.4, April månadsmöte 13.4.

11. Meddelanden
Gånget program: Årsmöte 15.2, Valentinsitz med SvNK 18.2, Innebandy 24.2, Kompissitz 25.2,
Fastlagstisdag 1.3, Biljard 14.3. Eva Ahlgren påminde om att man ända tills fredag kan anmäla
sig till Tekniska Årssitzen, och att anmälan till Spektrums årsfest stänger 18.3 kl 12:00. Xqrr-
anmälan är nu stängd, och 36 personer är anmälda. Jim-Isak Rif meddelade det är konstigt att
ha månadsmöte i kafferummet.

12. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 18:53.

Bilagor:
Bilaga 1 Närvarande vid mötet
Bilaga 2 Halarmärkesdesign 1
Bilaga 3 Halarmärkesdesign 2

Ordförande, Emil Amnell Sekreterare, Robin McCann

2 av 2


