Styrelsemötesprotokoll
Datum: 2021-05-27

Plats: E:0526, LTH

Org-nr: 802440-2706

§ 0. Deltagare
Närvarande:
Kristoffer Westring, Georgij Michalitin, Linus Miller, Christoffer Cederberg

§ 1. Mötet inleds
Kristoffer förklarade mötet öppnat 17.16.

§ 2. Val av mötesordförande
Kristoffer valdes till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare
Georgij valdes till mötessekreterare.

§ 4. Godkännande av dagordningen
På grund av extrainsatt styrelsemöte fanns det ingen dagordningen.

§ 5. Avstängning av besvärlig medlem
Diskussion av avstängning av en medlem har tagits upp.
Avgörande händelse är dagens e-postkonversation där medlemmen har skickat olämpliga
mail till EIT:s prefekt, Stefan Höst, husprefekt, ETF:s styrelse samt två av ETF:s medlemmar.
Att som medlem i ETF använda ovårdat språk och förolämpa universitets styrelse skadar
föreningens anseende. Efter samtal med de som mottagit medlemmens e-postmeddelanden
är det tydligt att alla inblandade ser allvarligt på händelsen.
Utöver detta har medlemmen vid flera tidigare tillfällen uppvisat olämpligt beteende:
●

●
●

Incidenten med K. Medlemmen hade en hetsig diskussion med en annan medlem
och blev så aggressiv att den andra medlem sa upp sitt medlemskap. Vid dåvarande
styrelsens diskussion ville flera stänga av medlemmen, men beslöt slutligen att ej
genomföra det.
Incidenten med W. Medlemmen förolämpade W.
Incidenten med JY. Sexistisk uttryck tagits upp vid ett tillfälle framför en PhD.

●

A medlade med medlemmen åt M.

Medlemmen anses ha brutit mot ETF:s stadgar rev. 2020 maj 12, §2.4
Om medlemmen försummat att betala föreningsavgiften, motarbetat Verksamheten,
uppsåtligen skadat föreningens intressen eller om särskilda skäl föreligger kan
medlemmen uteslutas ur föreningen. Beslut om omedelbar uteslutning fattas av
styrelsen med absolut majoritet

Motarbetat Verksamheten
Medlemmen anses ha både orsakat förlust av tidigare medlem, vid en verbal argumentation
som ledde till hätsk stämning.
Vid upprepade tillfällen har medlemmen använt ett sådant grovt språkbruk inför både
medlemmar och besökande, förhindrat föreningen från att få in nya medlemmar.

Uppsåtligen skadat föreningens intressen
Genom sitt språkbruk och åsikter i de e-postmeddelanden som har skickats till EIT:s prefekt,
E-husets husprefekt, Jonathan Sönnerup, Christoffer Cederberg samt ETF:s styrelsen.
Språkbruket vid kontakt med skolans ledning anses vara så pass olämplig att den skadat
föreningens intressen.
Några utdrag från medlemmens mail:
“hela detta jävla ställe är en dagis, och till råga på all elände kommer idioten
Cederberg, och klämmer ur sig saker i stället för att bråka som en man...”
“ni kan alla dra åt helvete med era skyltar å snöflingor å utredningar.”
“jävla politiskt korrekta skitungar,som är universitetets styrelse. jag har blivit ovän med
folk på grund av er jävla idioti…”

Särskilda skäl
Vid uppreppade tillfällen skickat mail till ETF:s medlemmar där språkbruket ej varit
acceptabelt.
“Vilken jävla fiasko... Cederberg å Jonathan jävla slödderdoktorander.
Noll minne och noll hantering av språket.
Å stackars JY som blev så illa berörd hahahahahah....”

Beslutet om uppsägningen av medlemskapet rör
Med anledning av stadgarna och de inträffade händelserna väljer styrelsen att ta ett beslut
om avslutning av medlemskap.
●
●

●

Medlemskapet upphör med omedelbar verkan utan möjlighet till förnyelse. All
behörighet till lokalen kommer att dras in med omedelbar verkan.
Egendomar i föreningens lokal skall hämtas ut inom 7 dagar från och med den dagen
som uppsägningen av medlemskapet tar verkan. Medlemmen kan hämta upp sina
egendomar föreningens styrelse genom e-post till styrelsen.
Egendomar som inte hämtats upp inom tidsramen kommer att förverkas.

●

●
●

Kvarvarande betalat medlemskap, gällande perioden 2021-05-27 - 2021-06-11,
motsvarande belopp 8 kronor 22 ören, väljs att dras från kvarvarande skuld på 1396
SEK.
Belopp åter att betala 1396-8.22=1388, med avrundning.
Skuld från elektronikförsäljningen, bestäms av styrelsen att strykas och är inte
inkluderat i skuldbeloppet ovan.

Omröstning gällande uppsägning av medlemskapet
Beslut om uppsägning av medlemmen gjordes med absolut majoritet.
Medlemmen kontaktas per e-post.

§ 6. Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 19.25.

Ordf. Kristoffer Westring

Sekr. Georgij Michaliutin

