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Oktober månadsmöte, 12.10.2022
Plats: Klubben

Närvarande: Emil Amnell, Robin McCann, Eva Ahlgren, Fanny Ollus, Elin Mickos

Övriga närvarande: Se bilaga 1.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 18:18.

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. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötets mötesprotokoll
Föregående månadsmötes mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

5. Bestämmande av och röstande kring klubbenfondens regler
Ett första utkast av reglerna hade skickats ut med möteskallelsen. Mötet diskuterade dessa
och gjorde några ändringar (uppdaterat dokument finns som Bilaga 2). Mötet konstaterade att
reglerna behöver funderas på lite till, och lite mer konsultering behövs, för att kunna fastställa
dem, och rösta om detta. Ingen röstning gjordes.

6. Diskussion kring sitzkultur
Det har kommit klagomål om att sitzerna har tagit för länge och blivit för ‘sviniga’, och sånger
har sjungits med för korta mellanrum. För att få ordning på detta har en sångledarchatt ska
skapats, och sångledare för varje sitz kommer att väljas från den gruppen i första hand. Sångle-
darna, (och förhoppningsvis alla andra) kunde försöka återställa någon nivå av sitzdisciplin på
sitzer. I början på de kommande sitzerna kommer det att påminnas att inga burkar kastas och
att utgångspunkten för sångledandet återigen är att man tar kontakt med sångledarna (antingen
via telefon eller fysiskt) ifall man önskar att en sång ska tas in, eller ifall man vill hålla ett tal.
Detta kommer att fortsätta påminnas i början av sitzer sannolikt resten av läsåret.

7. Klubbens lås bytes.
Byggnaden som klubben finns i får nya lås, även klubbens innerdörr, på grund av att det finns
vattenmätare där. De nya nycklarna är ILOQ-nycklar, ochr är mycket dyrare än vanliga. Därför
kommer ämnesföreningen att skaffa ett mindre antal nycklar (6), varav fem (5) kommer att
gå till: ordförande, programchef, klubbmästare, klubben-förvaltare respektive köksmästare. En
extra nyckel kommer att kunna gå runt, och ett dokument över vem som har haft den sist
kommer att uppehållas. Ifall nyckeln försvinner, kommer kostnaden för en ny nyckel indrivas
från personen med det sista namnet på listan.

8. Förändrigar i styrelse- och funktionärsposter för jämnare arbetsfördelning
Styrelsen föreslår att fördela programchefens ansvar mellan programchefen och viceordförande,
på ett sådant sätt att viceordförande är ansvarig för bokning av utrymmen och utskickande av
information om evenemang till resten av föreningen. Programchefen skulle å andra sidan egentli-
gen bara vara ansvarig för kallande av möten, planerande av evenemang, och det praktiska kring
deras ordnande. En av de extra styrelsemedlemmarna kommer att vara samarbetsansvarig, och
den andra är miljö- och kulturansvarig och jämställdhetsansvarig. Detta kommer att tas upp på
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nästa månadsmöte. En ny funktionärspost kommer att instiftas: Sociala medier-ansvarig. Efter
att styrelsen presenterat kom Elsi Kesäläinen med ett till ärende. Hon ansåg att föreningsmed-
lemmar inte får tillräckligt ut av att hjälpa till i köket. Hon föreslog att man även kunde få en
till sitz gratis, utöver den man hjälper till på. Mötet diskuterade även någon bättre ’morot’ för
att locka fler medlemmar till värdinneriet. Utöver detta, kunde ett till alternativ läggas till på
sitzanmälningsblanketterna, som frågar ifall man vill vara med i köket på denna sitz. Svarsal-
ternativen skulle då vara ‘Ja’, ‘Ifall det behövs’ , och ‘Nej’. Svarar man ‘Ja’, kan man hjälpa till
i köket på den sitzen fastän man inte är del av värdinneriet. Svarar man ‘Ifall det behövs’ kan
man jobba i köket den sitzen ifall det inte fås hjälp från annat håll, eller ifall man anmäler sig
sent och sitzens platser redan är fulla.

9. Övriga ärenden
Eva Ahlgren meddelade att Spektrum nu har ett företagskonto, som tas i bruk väldigt snart.
Ett nytt kontonummer kommer sedan att behöva användas för betalningar. Elsi Kesäläinen
ansåg att det borde finnas en checklista för städning på klubben för den som far sist från
klubben. Eva Ahlgren svarade att det nog har funnits, men att den har försvunnit i och med
asbestborttagningen. Det kunde skapas en ny. Stora plastämbare kunde köpas för att fungera
som skräpkorg, och metallroskis Spektrum ska ordna en skid-xqrr till Paljakka 10-12.1. Nu
kan man anmäla sig till Fanny Ollus ifall man vill vara med i kommittén som ordnar denna
resa. Kommande program: 14.10 Ålandssitz, 15.10 Noux-xqrr, 19.10 Campus-sitz, 22.10 Sitz i
Åbo tillsammans med Sigma, Quantum och Infå, 28.10 Sitz 2, 5-7.11 KJYR, 9.11 Wii Sports-
olympiad 12.11 Hosk x Spektrum sitz, 16.11 November Valmöte.

10. Meddelanden
Rasmus Nilsson meddelade att Oskar Brenner idag talade med någon om ett eventuellt utby-
tande av krittavlan i kafferummet. Ingen vidare information har erhållits. Gånget program: 24.9
Baklängessitz, 27.9 Sykväll med Svnk, 7.10 Filmkväll, 11.10 Stadirundan.

11. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 19:31.

Bilagor:
Bilaga 1 Närvarande vid mötet
Bilaga 2 Uppdaterade regler för Klubben-fonden

Ordförande, Emil Amnell Sekreterare, Robin McCann
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