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1. Formalia
1.1 Mötet öppnas
Johanna förklarar mötet öppnat 17.34.

1.2 Val av justerare
Mötet beslutade
att Malin Lönnqvist och Sigvard Bast är protokollets justerare.

1.3 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

1.4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att ta bort punkt 4.2. Äskan för pluggkväll, Studiemiljönämnden.

2. Föregående möte
Föregående mötet läses upp.
Fel i protokoll från styrelsemöte nr 8, 7/12:
NLG gjorde aldrig en äskan om skjortorna som de beställde.

3. Informationsrunda

Malin berättar om att hon har lanserat appen Bonsai mot sektionen och att hon
försöker få alla nämnder att haka på det i så stor utsträckning som möjligt. I
dagsläget har appen 110 användare från sektionen. Hon har även fixat saker på
hemsidan som karriärsfliken och bakgrundsbilden. Malin berättar om att hon ska
sätta upp ett instagramschema för styrelsen och förtroendevalda.
Samantha har haft möte med sina nämnder. Jämlikhetsnämnden ska ha pub. SNO
hade pluggkväll under tentaperioden. PAS har varit på konferens med
sektionerna under ITMs alla programansvariga. Alla av Samanthas nämnder har
använt Bonsai.
Niklas berättar att Sofia Forsberg (WAM) ska åka på utbyte och antingen så får
hon vara ordförande på distans eller så får rollen lysas och beslutas om på ett
SM. NLG anordnar Studentträff med energiföretagen den 12/2 och Miljödagen
15/2 och BKW 20/2. S-länken har möte imorgon som Benjamin och Amanda ska
gå på.
Sigvard har diskuterat lokalproblemen (mjölbaggar och råttor) med Julia och
Charlotta och skåpen ska städas ut nästa vecka. Akademiska hus har varit i
lokalen och satt ut råttfällor. Sigvard ska fråga CL:s styrelse (som ska städa
gråttan) när de exakt ska städa så att vi kan kolla om någon i W:s styrelse kan
hjälpa till. Sigvard ska gå på utbildningen som THS och KTH i samarbete har tagit
fram som handlar om jämlikhetsarbete. Sigvard ska ha möte med
Jämlikhetsnämnden angående alkoholkultur och den heteronormativa
bordsplaceringen som är på finsittningar där placeringen alltid är tjej, kille, tjej,
kille.
Camilla har godkänt en äskning från Studiemiljönämnden på 400kr från
pluggkvällen samt haft möte med revisorerna angående hur man ska sköta
äskningsförfrågningar som gäller kick-outs. Pengarna ska helst gå till evenemang
som alla sektionens medlemmar kan gå på och Camilla tillsammans med
revisorerna har bestämt att äskningar om kick-outs inte ska godkännas. Camilla
och revisorerna hänvisar till Guide för att söka pengar från sektionen som ligger
under Övriga dokument på hemsidan.
Johanna har haft enskilda möten med alla i styrelsen om mötesupplägget och
liknande som styrelsen hade under hösten. Hon berättar att ITM-skolrådet har
bestämt att ordförande tillsammans med SNO och PAS ska gå på ITM-skolrådet. I
ordföranderådet har det pratats om att det ska komma en styrelsegasque.

4. Beslutspunkter
4.1. Datum för VT18
Erika och Johanna har satt upp datum för vårens möten. Dessa är:
Styrelsemöten:
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Tisdag 30/1
Söndag 18/2
Tisdag 27/3
Måndag 16/4
NO-möte:
Tisdag 13/2
Onsdag 11/4
SM:
Onsdag 28/2
Tisdag 24/4
Mötet beslutade
att de mötesdatum som har föreslagits gäller för VT18.

4.2. Äskan för kickout, Näringslivsgruppen
Se punkten informationsrunda där Camilla förklarade att hon haft möte med
revisorerna och tillsammans beslutade de att äskningar inte ska gå till kickouts.
Det som skulle kunna göras är att vi reviderar budgeten till nästa SM och flyttar
pengar från äskningsbara pengar till nämnderna. Styrelsen ska ta upp
budgetfrågan på nästa förtroendevaldsmöte.
Mötet beslutade
att inte godkänna äskningen från Näringlivsgruppen.

4.3. Äskan för kickout, Studiemiljönämnden
Se punkten informationsrunda där Camilla förklarade att hon haft möte med
revisorerna och tillsammans beslutade de att äskningar inte ska gå till kickouts.
Det som skulle kunna göras är att vi reviderar budgeten till nästa SM och flyttar
pengar från äskningsbara pengar till nämnderna. Styrelsen ska ta upp
budgetfrågan på nästa förtroendevaldsmöte.
Mötet beslutade
att inte godkänna äskningen från Studiemiljönämnden.

4.4. Äskan för prisreducering, balen
Balen ska sen innan få 10000kr för balen och äskar 5000kr till. Styrelsen har haft
kontakt med Berg styrelse som inte har fått in någon liknande äskan. Styrelsen
diskuterar och kommer fram till att vänta med beslut om äskan tills vi pratat
med Bergs styrelse så att båda sektionerna bidrar med lika mycket.
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Formuleringen finns i bilaga.
Mötet beslutade
att bordlägga beslutet om äskning från balen.
Paus 19.02
Mötet återupptas 19.14.

5. Diskussionspunkter
5.1. Planering av våren
Om vi vill göra ändringar i stadgarna och reglemente så måste vi bestämma
dessa revideringar inför SM4 så att de hinner gå genom två sektionsmöten. Samt
borde Åre-subventioneringen ligga som en proposition till SM4 och en
proposition om Bonsaiförslaget.
Johanna och Erika tänkte att arbetet kring detta skulle ske på samma sätt som
budget och verksamhetsplanen. Att styrelsen delar in sig i grupper och jobbar
med de olika sakerna så att inte alla sitter med alla delar. Sen att de förslagna
propositionerna om revidering diskuteras på styrelsemötet innan SM4.
Erika och Camilla ansvarar för propositionen om PM för Åre-subventioneringen.
Malin och Niklas ansvarar för propositionen om Bonsai.
Johanna, Samantha, Sigvard och Hugo ansvarar för proposition om revidering av
stadgar och reglemente.
Styrelsen hade också tänkt anordna en motionsskrivarverkstad. Johanna och
Erika ansvarar för det och det ska vara 14/2 under lunchen.
Sigvard och hans nämnder ansvarar för SM4 och Niklas med sina nämnder
ansvarar för SM5. Sigvard ansvarar för NO-möte i period 3. Samantha ansvarar
för NO-möte i period 4.

5.2. Uppföljning från utvärderingssamtal med Johanna
Johanna har haft enskilda samtal med alla i styrelsen angående höstens arbete
och berättar vilka åsikter som har framförts.
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5.3. Uppföljning från samtal med förtroendevalda
Ledamöterna har haft enskilda samtal med förtroendevalda angående höstens
arbete som tas upp och diskuteras.
Konkreta saker som tagits upp under dessa möten är att:
Se till att det finns en överlämning till balansvariga samt åreansvariga.

5.4. Bonsai
Malin uppdaterar om läget:
Det vore bra om det skulle finnas något event som enbart ligger i Bonsai.
Viktigt att trycka på att appen kommer ersätta alla formulär som krävs i
Facebook.
Anmälan till motionsskrivarverkstaden och SM skulle kunna gå enbart genom
appen.

6. Övrigt
Inget övrigt.

7. Mötet avslutas
Mötet avslutas 20.31.
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta
möte:
_______________________________
Mötesordförande, Johanna Lindsten

_________________________________
Sekreterare, Erika Qvick

_______________________________
Justerare, Malin Lönnqvist

________________________________
Justerare, Sigvard Bast
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