Möte 2012-09-05
1. Vill ni lägga till något på dagordningen?
Vi måste lägga till övrigt punkter nu så att vi kan tidsanpassa.

2. Första sektionsmötet
2.1 Struktur och påverkanstorg
2.2 Dela upp arbetsuppgifter:
- motioner
- inspring (vill vi hitta på något lite spexigare? )
- insamling av idéer till verksamhetsplanen
- valberedning

3. Verksamhetsplanen
3.1 Utvärdering av struktur
3.2 Nya idéer?
3.3 Vi delar upp oss och skriver formuleringar
3.4 Genomgång 
3.5 Klappat och klart!!!

4. Stadge-ändringar
Berätta kort vad du vill förändra med din post.

5. Övrigt

1. Övriga punkter lades till(se 5).
Jakob Sahlin ges yttranderätt.
2.1. Första sektionsmötet
Ha ett påverkanstorg innan där man får prata för sina motioner och ”lobba” för dem ungefär en
vecka innan så att själva sektionsmötet endast blir ett beslutsmöte. Kort återgivning av argument och
sedan omröstning.
Få in idéer till verksamhetsplanen genom att baka muffins och byta muffins mot idéer. Detta infaller
under nästa vecka.
Följande ska väljas:
Två revisorer (Titta på ekonomin, verksamhetsberättelsen), Kommunikationsansvarig,
sektionslokalsansvarig, DSSG, valberedning, ettansrepresentant, vice NLG.
2.2.
Motioner skickas in till Linus.
Vi agerar valberedning. Elin M är ansvarig för sektionslokalsansvarig och DSSG, Elin H är ansvarig för
valberedningen, Anders är ansvarig för ettansrepresentant, Josefin är ansvarig för vice NLG, Linus är
ansvarig för revisorer,Nina ansvarig för kommunikationsansvarig. Den som är ansvarig ska specifikt
jobba för att få folk att söka dessa poster.

3.
Verksamhetsplan skrevs(Se enskilt dokument).

4. Tankar kring Styrelseposter i reglementet:
Ettansrepresentant finns inte med ännu, endast som förslag på hemsidan. Klubbmästare finns inte
med.
Märkligt att Vice ordförande samt vice NLG är försäljningsansvariga. Bör vara DSSG. Samt att Vice
ordförande är ansvarig för bokning av sektionslokal. Bör vara SNO eller om möjligt
sektionslokalsansvarige.

5. Övrigt




Teambuilding
Efter sektionsmötet. Onsdag 24/10. Surprise från Ordf och vice ordf.
Maja och paralympicsguld
Skriva på hemsidan om Maja. Nina är ansvarig.
Lokalrenovering
Vi är skyldiga CL 15000 för lokalrenovering. Nina tar kontakt med deras ekonomiansvarig.
























Städning
Vi har avtal med KTH både CL och W där vi betalar materiell och liknande. Har fått en faktura
för 6700 kr. Vilket är märkligt. Elin H kontrollerar detta med ord i cl.
Sektionslokalsansvarig
Bör välja en sådan. Då det redan finns en post i studienämnden.
Sektionslokalsbok
SNO och CLs Sture ska skriva en regelbok för sektionslokalen.
Ta kort
Ta kort till hemsidan. Samtidigt som teambuildingen. Elin H pratar redan nu med Mattias om
att ändra på hemsidan.
Bokning av sektionslokal
CL har lagt ett förslag vi bör ta ställning till angående detta. Vi ska anta samma förslag.
Kasta en soffa i sektionslokalen
Det låter bra tycker styrelsen.
Kalles punkter
Idrottsnämnden
Idrottsansvarige vill att sektionen sponsrar vissa aktiviteter samt skapar ett konto som kan
ligga ute med pengar innan alla betalt. Styrelsen vill först få en översikt över hur mycket
pengar vi har, men annars sponsrar styrelsen gärna en stor del av detta och ger absolut ett
stöd.
Clubwästeriet
Allt det administrativa är inte klart. Vi måste betala vår del så att vi kan börja få intäkter.
Malin Berger tittar på detta.
Anslagstavlor
Vem får annonsera var i sektionslokalen? Elin M tittar upp detta.
Ordförandeporträtt
Ska sitta i sektionslokalen på alla våra ordförande. Vi tycker detta låter kul.
Styrelse hall of fame på hemsidan
Bör finnas. Kul med lite historia.
NLG egen budget
NLG vill gärna ha en egen budget. Detta låter bra. Josefin Wiking får komma med ett förslag.
Styrelsemötesprotokoll
Ska upp på hemsidan, naturligtvis.
Teambuilding
Elin H och Nina förbereder en överraskningsteambuilding.
Armada vill söka värdar via vår hemsida
Vi anser att det gynnar sektionen. Svar ja.
Project destination vill också lägga upp reklam.
Samma här, gynnar sektionens medlemmar.Svar ja.
Forskningspraktik
Katarina föreslår att vi ska arbeta för att börja arbeta för forskningspraktik utomlands. Likt
Kemi. Planen är att lägga det under studienämnden, i alla fall till en början.
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