Möte TraditionsMEsterIT
2005-08-31, 19:08
Närvarande (sena), *prao, **ej medlem: Therese Åkerlund, Dain Nilsson, Björn Berglund, *Peter Hamberg, Wilhelm
Svenselius, Lukas Grimfors, Niklas Söderlund, Maria Mosesson, Henrik Mårtensson, Martin Kristensson, **Carl
Landberg, (Ulrika Malmgren), (Anna Berglund).
§0.1 Mötet valde Lukas Grimfors till mötesordförande.
§0.2 Mötet valde Wilhelm Svenselius till mötessekreterare.
§0.3 Mötet valde Therese Åkerlund till justeringskvinna.
§0.4 Mötet beslutade att adjungera Carl Landberg, Peter Hamberg och Martin Kristensson.
§1 Sjöslaget
Det är dags att anmäla sig till Sjöslaget. Anmälningar till sjöslaget:
Namn
Peter Hamberg
Wilhelm Svenselius
Björn Berglund
Dain Nilsson
Therese Åkerlund
Martin Kristensson
Henrik Mårtensson
Lukas Grimfors
Anna Berglund
Kristoffer Bernhem
Jesper Jansson
Summa

Hytt (preferens)
D
D
C (1)
C (1)
C (1)
C (1)
C (2)
C (2)
C (2)
C (2)
C (3)

Att betala
465,00 kr
465,00 kr
400,00 kr
400,00 kr
400,00 kr
400,00 kr
400,00 kr
400,00 kr
400,00 kr
400,00 kr
400,00 kr
4 530,00 kr

Totalt: 2 x C4-hytter (8 pers), 1 x D2-hytt (2 pers)
Betalning skall göras till TMEIT:s konto (bankgiro finns på hemsidan) senast före lunch den 1/9. Lämna ditt namn som
meddelande.
§2 Val av ny styrelse
Den gamla styrelsens förslag till ny styrelse lyder som följer:
TraditionsMästare: Henrik Mårtensson
Vice TraditionsMästare: Niklas Söderlund
SkattMästare: Therese Åkerlund
Mötet beslutade att välja Henrik Mårtensson till ny TraditionsMästare.
Dain Nilsson nominerade sig själv till posten som vice TraditionsMästare.
Efter diskussion beslutade mötet att välja Niklas Söderlund till posten som vice TraditionsMästare.
Dain Nilsson nominerade sig själv till posten som SkattMästare.
Efter kort diskussion beslutade mötet att välja Therese Åkerlund till posten som SkattMästare.
§3 Ny prao
Före detta vice TM Lukas Grimfors meddelande att han beslutat att acceptera Carl Landberg som ny prao.
§4 OverallsGasque
En OverallsGasque är preliminärt planerad till lördagen den 24:e september. Mötet beslutade att skjuta upp det
preliminära datumet till den 1:a oktober (också en lördag). Tanken är att OG:n skall fungera som en överlämning mellan

gamla styrelsen och nya. Festen arrangeras alltså gemensamt av gamla och nya styrelsen.
Föreslaget schema är en sillunch följd av “lekar” och därefter gasque på kvällen. Förslag på lokal till gasquen är Stora
Gasquen (Nymble). Mötet beslutade att skippa lunch och lekar och endast anordna gasque, med anledning av att
lokalerna inte lämpar sig för lekar (dåliga utomhusområden) och att vädret kan vara dåligt i oktober.
Förutom IT/ME bör vi bjuda in ytterligare sektioner, ansåg mötet. Detta för att locka fler att komma och uppmuntra till
byte av overallsmärken. Vi skall skicka särskilda inbjudningar till IT, ME, Sam och Kemi, samt annonsera ut gasquen på
Fester.nu för att förhoppningsvis locka några extra.
Märke måste vara klart minst tre veckor i förväg för att hinna beställa.
§5 Nya ansvarsposter
Den gamla styrelsen har föreslagit att tilldela nya ansvarsposter:
“Prylansvarig”: Ansvarar för design och inköp av märken, affischer, t-shirts, overaller, osv.
“Matansvarig”: Ansvarar för att vettig mat blir lagad på gasquerna. Sätter ihop en meny och ser till att den blir lagad.
“Alkoholansvarig”: Ansvarar för att val och inköp av öl, cider, sprit, vin och andra drycker.
Mötet beslutade att införa dessa ansvarsposter (dock med roligare namn).
§6 Inval av Prao
Mötet beslutade att välja in Jesper Janson som marskalk.
Mötet beslutade att inte välja in Junghan Park som marskalk på grund av bristande engagemang.
Mötet beslutade att inte välja in Martin Kristensson som marskalk då han ännu inte har jobbat på några fester.
Mötet beslutade att inte välja in Peter Hamberg som marskalk då han bara har jobbat på en fest.
§7 Tilldelning av nya ansvarsposter
Lukas Grimfors nominerade Wilhelm Svenselius till WebMarskalk (ansvarig för TMEIT:s hemsida).
Mötet beslutade att välja Wilhelm Svenselius till WebMarskalk.
Maria Mosesson nominerade sig själv till GourmetMarskalk (matansvarig).
Ulrika Malmgren nominerade sig själv till Vice GourmetMarskalk.
Mötet beslutade att välja Maria Mosesson och Ulrika Malmgren till Gourmet- resp. Vice GourmetMarskalk.
Lukas Grimfors nominerade sig själv till SaftMarskalk (alkoholansvarig).
Mötet beslutade att välja Lukas Grimfors till SaftMarskalk.
Henrik Mårtensson nominerade Jesper Janson till JunkMarskalk (prylansvarig).
Mötet beslutade att välja Jesper Janson till JunkMarskalk.
§8 Efterlysning
Ulrika Malmgren lånade ut prylar till TG4 som hon inte har fått tillbaka. Hon undrar var hennes saker är. Lukas
Grimfors tror att sakerna eventuellt ligger hos S.
§9 Medlemmar som lämnar sina sektioner
Kristoffer Bernhem byter till Kemi, Lennart Kattel byter till Samhällsbyggnad och Sara Ekman byter till Ind.Ek. Enligt
de nuvarande stadgarna kan dessa inte längre vara kvar som medlemmar i TMEIT, då detta kräver att man är medlem i
IT- eller ME-sektionen.
Mötet konstaterade att ingen har några klagomål på att detta sker.
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