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1. Formalia
1.1 Mötet öppnas
Johanna förklarar mötet öppnat 18.00.

1.2 Val av justerare
Mötet beslutade
att Niklas Wallhed och Hugo Holsti Heijbel är protokollets justerare.

1.3 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

1.4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att lägga till punkten 5.2. Styrelsemiddagar samt ta bort punkt 4.1. Äskan för
prisreducering, balen samt ta bort punkt 4.6. Proposition om PM om Bonsai.

2. Föregående möte
Föregående mötet läses upp.

3. Informationsrunda
Niklas påminner om BKW är om två dagar.
Camilla har godkänt en äskan från Organisationen angående märken och har
nekat äskan från balen som bordlades tidigare styrelsemöte.
Johanna och Erika höll i motionsskrivarverkstaden den 14/2. Det var en liten
uppslutning men allt som allt var det bra.
Sigvard planerar SM4 med sina nämnder och går på jämlikhetskursen som THS
har startat.
Samantha har möten med Elin och Sofia som åker iväg under våren för att
förbereda vad hon kan hjälpa till med. Hon har också arbetat med Lily om frågor
rörande W-inter och att de vill utöka.
Malin fortsätter att peppa sektionen på Bonsai och har haft möte med W-inter
om att göra om hemsidan till engelska.

4. Beslutspunkter
4.1. Proposition om revidering av stadgar
Johanna, Sigvard och Hugo har gått genom stadgarna och har inte kommit fram
till att göra några väsentliga ändringar. De ändringar som vill göras är:
•

I punkt 4.3.5 ändra “ekonomiskt ansvarig från CL” till “ekonomiskt
ansvarig från CL eller W”

•

I punkt 4.3.6 ändra ”Nämnden har som uppgift att ansvara för sektionens
likabehandlingsplan, utföra och publicera nulägesanalys, förse sektionens
medlemmar med minst en aktivitet per termin som knyter an till
frågorna, för att stärka uppfattning om situationen i sektionen.” till
”Nämnden har som uppgift att ansvara för sektionens
likabehandlingsplan.”

•

I punkt 4.1 ändra ”Nämnderna sammanträder vid behov, dock minst två
gånger per termin. Vid dessa sammanträden skall nämnden skriva
minnesanteckningar.” till ”Nämnderna sammanträder gemensamt vid
behov, dock minst två gånger per termin. Vid dessa sammanträden förs
protokoll som sedan publiceras på sektionens hemsida.”

Mötet beslutade
att lägga fram de ändringar som föreslås som en proposition om revidering av
stadgarna till sektionsmöte 4.
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4.2. Proposition om revidering av reglemente
Johanna, Sigvard och Hugo har gått genom reglemente och de ändringar som ska
läggas fram:
• I punkt 3.2 ta bort ”Måste genomgå STAD-utbildning.” och i punkt 3.3
ändra ”Måste genomgå STAD-utbildning.” till ”Måste genomgå STAD- och
FEST-utbildning.”
•

I punkt 3.4 ändra ”Ser till att kommunikationen är god inom sektionen
samt att sektionens kommunikation utåt fungerar väl, ansvarar alltså för
den interna såväl som den externa kommunikationen.” till “Ansvarar för
sektionens interna och externa kommunikation.”

•

I punkt 3.19 ändra ”Är ledamot i Näringslivsgruppen och utför sitt arbete
i nära samarbete med nämndens ordförande.” till ”Utför sitt arbete i nära
samarbete med nämndens ordförande.”

•

I punkt 3.15 ta bort ”Är representant för sektionen vid THS
Arbetsmarknadsråd.”

•

I punkt 3.34 och 3.35 ändra ”Väljs av sektionsstyrelsen.” till “Kan väljas av
sektionsstyrelsen.”

Mötet beslutade
att lägga fram de ändringar som föreslås som en proposition om revidering av
reglemente till sektionsmöte 4.

4.3. Proposition om revidering av budget 17/18
Under NO-möte 3 diskuterades möjligheten att anordna ett gemensamt event för
alla nämndaktiva. Detta skulle vara istället för att alla nämnder skulle ha
enskilda events inom nämnden.
NLG kommer få in avsevärt mer pengar än vad som budgeterats för så styrelsen
hade planerat att revidera i budgeten. Dock efter lite diskussion inser mötet att
det inte finns tillräckligt med underlag för att lägga fram en revidering av
budgeten 17/18. Tanken blir istället att anordna ett Extra-SM med Budget-tema
om tid finns.
Mötet beslutade
att ingen revidering av budget 17/18 ska läggas fram från styrelsens sida under
sektionsmöte 4.

4.4. Proposition: PM om Åre-subvention
Erika och Camilla har skrivit ihop ett förslag PM gällande subventionering av
Åre-resan som lyder:
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Underlag
Subventionering för Åre-resan kan möjliggöra arbetet då åre-ansvariga måste
befinna sig i åre för att genomföra arbetet. Subventionen gör så att vem som
helst oavsett ekonomisk situation ska kunna söka posten.
Enligt Skatteverket ska arbetsgivaravgift betalas om en ersättning övergår 1000
kr. För att sektionen inte ska behöva betala avgiften har subventionen lagts på
999 kr.
Subventionering
Åreansvariga har möjlighet att få sin tågresa och boende subventionerat.
Liftkortet subventioneras ej. Subventioneringen får max uppgå till 999 kr per
person. Denna summa gäller endast om personerna i fråga ej mottagit annan
ersättning genom annat sektionsarbete under gällande beskattningsår.
Budget
Denna subventionering ska enbart bekostas av resenärerna och inte av sektionen.
Subventioneringen ska redovisas i resans första budget som ska publiceras på
sektionens hemsida innan bokning av biljetter. Det skall tydligt redovisas vid
bokningen hur stor del av biljetterna som går till att subventionera Åreansvarigas
resa.
Mötet beslutade
att lägga fram en proposition om PM om Åre-subvention till sektionsmöte 4 enligt
förslaget.

4.5. Proposition: PM om excellenspris
Niklas har skrivit ihop ett förslag på PM om excellenspris. Detta lyder:
Underlag för utnämning, anpassad efter dagens sätt att utnämna:
- Excellence ska varje år tilldelas till den som under sin tid på sektionen utfört
framstående
insatser inom sektionsverksamheten. Detta kan t ex vara styrelsearbete,
studiearbete,
näringslivsarbete, studiesocialt eller något som på annat sätt främjat sektionen.
- Excellence utnämns vid ett lämpligt tillfälle och är en teknolog ur den årskurs
som läser någon av mastrarna Hållbar stadsplanering och stadsutformning eller
Hållbar infrastruktur och miljöteknik vid ABE-skolan.
- en Kandidat väljs en gång per läsår.
- Excellence utses av en enväldig jury bestående av:
Föregående års styrelse
Sittande styrelse
Skolkansliet samt en representant från Samhällsbyggnadslänken.
1/2 av juryn måste närvara vid mötet för att juryn ska vara beslutsmässiga.
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- De studenter som ingår i juryn enligt ovan kan ej delta i valprocessen om de är
kandidater till utmärkelsen.
- Alla studenter på sektionen kan nominera kandidater till Excellence. Sittande
styrelse ser
till att detta möjliggörs i god tid före utnämningen. Sittande styrelse står för
marknadsföringen av priset. Sittande styrelse är också sammankallande för
juryn.
- Den som utses till Excellence inbjuds att åka på studieresa. Studieresorna
genomförs vartannat år vilket innebär att två studenter erbjuds att åka per resa.
Mötet beslutade
att anta PM om excellenspris.

5. Diskussionspunkter
5.1. SM5
Programdagen ska vara samma datum som styrelsen hade planerat för SM5
(24/4). Då programdagen är ett viktigt event inom sektionen bör sektionsmötet
förflyttas.
Johanna lägger fram förslaget om att flytta SM5 till 25/4 vilket mötet ställer sig
positiv till.

5.2. Styrelsemiddagar
Styrelsen ska bjuda in Kemi och Bergs till styrelsemiddag. Styrelsen bestämmer
datum och skickar inbjudningar till middagarna som kommer hållas under våren.

6. Övrigt
Inget övrigt.

7. Mötet avslutas
Mötet avslutas 20.27.
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Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:

_______________________________
Mötesordförande, Johanna Lindsten

_________________________________
Sekreterare, Erika Qvick

_______________________________
Justerare, Niklas Wallhed

________________________________
Justerare, Hugo Holsti Heijbel
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