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Plats: Biblioteket, grupprum 10
Datum: 26 september 2012
Tid: Kl. 17:30-19:55
Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Elin Malmgren (SNO), Malin Berger(Clubwästeriet), Josefin
Wiking (NLG), Joakim Persson (Mottagningsansvarig), Linus Linde (Sekreterare), Jakob Sahlin (ViceSNO) & Katarina Nilsson Lannerstedt(Vice-PAS)
Frånvarande: Johannes BedoireFivel (PAS),Nina Nilsson (Vice-Ordförande), Anders Falk
(Ettansrepresentant)

1. Mötet öppnas
2. CLW
Styrelsen ska godkänna det PM som klubbades igenom på SM i vintras som handlar om CLWs
verksamhet. CLW har nu värderats för att vi ska ha möjlighet att köpa in oss och ”äga”
hälften av CLW. Det är värderat till cirka 90 000 kr och enligt den modell som då gäller så ska
vi betala 45 000 kr. Detta bör genomföras snarast.
3. Påverkanstorg
Praktiska saker inför Påverkanstorget diskuterades.
Göra ett Google Docsså att folk kan skriva kommentarer på motionerna, vilket Joakim
ansvarar för. Detta dokument delas även med de som inte kan närvara så att även de kan
komma med åsikter innan.
Kommer finnas en sammanställning på alla muffinspost-itslappar imorgon och lite enklare
projekt man kan skriva upp sig på.
Linus skriver ut motioner och propositioner.
Elin M, Elin H och Jocke fixar i ordning i salen innan.
4. Sektionsmöte
Linus skriver ut dagordningen. Styrelsens ses en halvtimme innan för att fixa i ordning.
Niklas Bäckström föreslås som talman detta första möte.
Elin M är ansvarig för fika.
Bord till styrelsen behövs, detta kan undersökas eftermiddagen innan mötet.
Val till Ettansrepresentantoch till Kommunikationsansvarig kommer att hållas som vanligt.
Övriga poster väljs utan längre presentationer och diskussioner,då detta material finns på
internet.
5. Kårfullmäktige
Funderingar inför KF-mötet imorgon. Inga angelägna saker för oss. Inget styrelsen behöver ta
ställning till.
6. Pengar till Idrottsnämnden
a)Eskan 1- En egen budget till Idrottsnämnden
Vi anser att det är en mycket värd utgift och 5000kr till idrottsnämnden känns som väldigt
bra investerade pengar.
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b)Eskan 2 - 10 000kr för matchställ
Blir en för stor kostnad just nu. Mycket bra och rolig idé, men blir för dyrt just nu. Försöka
jobba för sponsorer och få pengarna den vägen.
7. Motioner inför SM













Blockrocken
Finns ingen ansvarig för våra interiörer.Detta borde skrivas in på
sektionslokalsansvarig. Men nu när detta inte är gjort så ser vi detta som rätt väg att
gå och somett mycket bra förslag. Bör dock förtydligas angående kostnad vid skada.
Bör skrivas något om betalning vid grov vårdslöshet. Ersätter då hela blockrocken.
Dvs motionen bör revideras så att man endast behöver ersätta hela blockrocken vid
vårdslöst användande. Linus pratar med motionären.
Boll-Kalle
Vi ställer oss positiva till det. Är en kul grej. Roligt med inte så torra namn på allt. Elin
H pratar med motionären.
Elin-nämnden
Detta bör inte vara en nämnd utan snarare en förening. Vi måste snarast genomföra
en Stadge-/Reglementes ändringså att vi får in förening som begrepp här. Är en kul
grej, men blir märkligt om det ligger som en nämnd. Dessutom känns det som att
detta kan bli något som bara ligger kvar och ruttnar i våra stadgar när detta överflöd
av Elinar har lämnat KTH bakom sig. Josefin W och Elin M diskuterar detta med
motionärerna.
Sektionsdrink
Från CLWs perspektiv så är det dåligt med två shotar då folk sveper dem och går sen
vidare under t.ex. N0llepubrundan så en drink och en shot låter mycket bra.
Vi anser dock att detta bör ligga på CLW att bestämma hur man vill utforma detta.
Möjligen ha något i stadgarna om att CLW har ansvar för vår sektionsdrink. Inte ha så
specifikt. Malin hör med Ludde om han vill ändra detta i sin motion.
Sångbok
Det här är en bok som kan komma att påverka sektionens val av låtar för en lång tid
framöver och vi anser att val av låtar bör göras av en större grupp med formellt
ansvar hos DSSG. Men denna grupp bör drivas av motionärerna ifråga som verkar ha
bra koll och verkligen drivande i denna fråga. Elin H diskuterar med dem om att
ändra lite. Verkligen ett roligt initiativ och en viktig sak.
W-spexet
Detta låter väldigt kul. Elin M pratar med motionärerna ifråga.
O gamla klang och jubeltid
Bör skrivas in att ålägga DSSG detta, någon bör åläggas frågan så att det genomförs.
Men styrelsen är positiv till tanken. Elin H diskuterar med motionärerna om att
specificera motionen.
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Klimatmålet
Detta var mer ett förslag som behöver utvecklas mer. Elin H diskuterar detta med
motionären.
TjejnätWerket
Andra röstningen. Röstades igenom första gången. Utreda om intresse finns. Annars
drar undertecknade tillbaka motionen. Vi är positiva till motionen om intresse finns.

8. Övrigt
Katarina och Jakob får som uppgift att justera mötesprotokollen.
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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.
Idrottsnämnden
ska få eget konto
och egen budget
Teambuilding!
Styrelsen ska
godkänna PM
om CLW
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