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Sida 1 av 4
Plats: Majstångsvägen, Hägersten( Joakim Persson)
Datum: 20 november 2012
Tid: Kl. 18:30-19.35
Närvarande:Elin Hellmér(Ordförande), Elin Malmgren (SNO),Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin
Wiking (NLG), Joakim Persson (Mottagningsansvarig), Linus Linde (Sekreterare), Jakob Sahlin (ViceSNO),Nina Nilsson (Vice-Ordförande), Vide Richter (Ettansrepresentant), Malin
Berger(Clubwästeriet), Gabriella Molinder(Kommunikationsansvarig)

1) Mötet öppnas 18.30
2) Påverkanstorg
Kandidaterna kommer att få presentera sig själva samt svara på publikfrågor.
3) SM2
a) Vem gör vad?
i) Planera + handla mat
Malin Berger och Vide Richter.
ii) Skriva ut möteshandlingar
Linus Linde
iii) Bära mat till E32 och lägga upp
Elin Hellmér och Vide.
iv) Annat jag har förbisett?
Styrelsen träffas en halvtimme före utsatt tid i E32.
b) Genomgång av föredragslistan
Inga ändringar eller liknande från utkastet. Elin Hellmér kommer ha informationspunkten
från styrelsen.
4) Ändringar i Reglemente och stadgar
Beskrivningen av NLG har uppdaterats för att passa verksamheten bättre. Posten
företagsansvarig i mottagningen föreslås att byta namn till näringslivsansvarig för att även den
motsvara verksamheten bättre. Stavningen av CLubWästeriet föreslås rättas till så att den blir
korrekt.
5) Motionssvar
Motionen om 2-gradersmålet anser styrelsen vara en väldigt rolig idé. Men vi har svårt att se var i
verksamheten detta mål kan passa in. Syfte och användningsområde bör specifieras.
Motionen om hur ”Energi och miljö” ska stavas i vårt sektionsnamn är styrelsen delat inställd till.
Vi stödjer en enhetlig stavning, men kan inte enas om vad som är mest estetiskt tilltalande.
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6) Budget
Hittills detta verksamhetsår har sektionen haft flera stora utgifter, däribland betalning för
renovering av sektionslokalen samt inköpning i CLW. Därför förväntas sektionen gå minus i år,
men sektionens ekonomi är dock fortfarande god.
7) Sammanställning av utvärdering SM1
Bland annat var det ett stort antal som förespråkade mat. En stor majoritet ansåg även att
styrelsen även i fortsättningen ska sitta längst fram på sektionsmötena.
8) Elham’s projekt/Jämställdhetsprojekt
Elham har startat ett jämställdhetsprojekt på sektionen och just nu försöker hon få kontakt med
liknande projekt på KTH och människor som är intresserade av att delta.
9) Pontus Liljefors idé/Julmys
Pontus vill anordna julmys i Gråttan kl. 7.30 den elfte december. Tanken är att skapa julstämning
med musik och fika. Styrelsen beslutade att bekosta fika till detta julmys.
10) Niklas Anderssons idé/Ljudabsorbenter till sektionslokalen
Niklas har föreslagit att sektionen bör köpa ljudabsorbenter till sektionslokalen som tar bort eko.
Styrelsen är positiv, men detta bör undersökas mer med Akademiska hus samt CL. Då sektionen i
år redan gjort flera stora investeringar är naturligtvis kostnaden en viktig aspekt.
11) OPEN-mässa
OPEN ska ha mässa om vilka program man kan välja efter sitt år på OPEN. De har frågat om
representanter från Energi och miljö, vilket styrelsen beslutat att skicka.
12) Övrigt
I OR har det diskuterats om att anordna en styrelsegasque. Det vill säga en gasque för alla
sektionsstyrelser. Vi ska undersöka om vi har möjlighet att anordna en sådan. Malin Berger ska ta
upp frågan med CLW och Elin Hellmér ska höra i OR efter kontakt med mästerister från andra
sektioner som vill medverka.
Mottagningen förväntas få ett stort plusresultat för året och styrelsen beslutade att låta dessa
pengar ligga kvar till nästa mottagning.
13) Mötet avslutas
Följande ärendelista togs ej upp under mötet utan sammanställdes efteråt.
Ärende
Skyldiga CL
pengar
Kolla upp
städfakturan
Clubwästeriet
delningen
Anslagstavlor
mm. Vem får
sätta upp var.
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Idrottsnämnden Nina
ska få eget konto
och egen budget
Teambuilding!
Elin H och
Nina
Styrelsen ska
godkänna PM
om CLW
Undersöka om
Malin
CLW vill hjälpa
till under en
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20/11
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Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte.

