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1. Formalia
1.1. Mötet öppnas

Fanny förklarar mötet öppnat kl 12:23

1.2. Val av justerare
Mötet beslutade
att
Elin och Hanna till mötets justerare

1.3. Adjungeringar

Mötet beslutade
att
adjungera in Johanna Wersäll samt Niklas Bäckström

1.4. Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att
fastställa dagordningen i dess nuvarande form med ändringen att punkten
3.2 raderas.

2. Informationsrunda
Hanna skrev sitt första nyhetsbrev och sände ut detta under gårdagen.
Fanny meddelar att Ingenjörer utan gränser vill boka Gråttan. Hon undrar om
detta är ok. Mötet diskuteras att detta kan göras genom att Axel Eriksson
(ordförande) går in och bokar i egenskap som sektionsmedlem och inte som
ordförande.
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I tillägg har Fanny skapat ett dokument för ettans representant som just nu
redigeras av Eveline och som skall sändas till Axel.

3. Beslutspunkter
3.1. Val av Talman

Valberedningen informerar om att vi har en sökande till posten, Niklas
Bäckström.
Niklas presenterar sig. Han startar med att berätta att han har varit talman två år
tidigare och då han startade sina studier på W år 2010 har han varit med sedan
första början. Han har sett många talmän på KF-nivå och inom W-sektionen. Han
har ålderns rätt och han tror att man accepterar hans auktoritet.
Han tror även att han uppfattas som tillförlitligt och han är duktig på att följa
formalia då han är bekant med denna. Exempelvis känner han till alla stadgar etc.
Tidigare har han kanske inte varit den mest engagerade talmannen, men vill bli
bättre på detta. En talman skall enligt honom vara neutral och han är medveten
om att han haft sådana tillfällen där han kanske inte varit helt neutral, detta kan
exempelvis ha att göra med hur man betonar ”någon därimot?”, men detta är
något han vill han jobba med.
Han söker talman för att han tycker det är kul, och för att han tidigare försökt
införa saker som sedan försvunnit, vissa saker skulle han gärna se kom tillbaka
igen. Exempel hur man prioriterar vid debatt och vikten av att ha en debatt vid
varje beslut. Exempelvis har han varit med om tillfällen då ingen debatt uppstått
då man haft sökande till en post.
Han vill i tillägg effektivisera formalia, han vill se hur man kan förbättra denna
punkt, samt diskussionspunkter. Han är även intresserad av att veta om vi har en
klubba.
Mötet öppnar upp för frågor.
Styrelsen ställer frågor som om han skulle prioritera detta högt varpå Niklas
svarar att han ser detta som ett engagemang.
Mötet undrar om han har möjlighet att fixa en ersättare de dagar han inte kan
vara talman? Niklas svarar att ja, det kan han absolut!
Valberedningen (Johanna) följer honom ut och mötet öppnar upp för diskussion.
Det som nämns är bland annat Niklas presentation var väldigt tydlig och utförlig.
Alla kandidaturer bör vara såhär väl genomtänkta!
Mötet beslutade
att
välja Niklas Bäckström till styrelsens förordade talman för W-sektionen.
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3.2. Val av Vice Talman
Denna punkt försvinner enligt beslut.

3.3. Hur ställer sig styrelsen till ”Motion om JML-plan”
Styrelsen är eniga i att det är bra med transparens och att en JML-plan känns helt
rätt i tiden!
Styrelsen röstar mellan att ställa sig positivt, negativt eller neutralt till motionen.
Mötet beslutade
att

styrelsen ställer sig positiva till ”motion om JML-plan” och denna kommer

presenteras under sektionsmöte 1.

3.4. Ändringsyrkande på ”Proposition om revidering av
budget”
Elin presenterar förslag på ändringsyrkande till propositionen om
budgetrevidering som är med i möteshandlingarna till SM1. Dessa är som följer:
Sektionen skall få in sponsring från Nils Oscar i och med att CLW skriver
kontrakt med dem. Vet ej just nu summan, men det kommer antagligen bli kring
8000 kronor, vilket föreslås läggas till i budgeten.
Budgeten för DSSG föreslås ändras så att inkomst och utgift nu är lika stora delar
vilket blir 50.000 kronor i inkomst och 50.000 i utgift.
Studiemiljönämnden föreslås få mer pengar, detta då de under förra året gjorde
slut på sina pengar. Gör man något med sina pengar skall man belönas enligt
styrelsen. Nu får de i förslaget 2500 kronor istället för 2000 kronor. Styrelsens
representation föreslås sänkas från 5500 kronor, ned till 4500 kronor enligt Elin.
Man kan inte göra allt på ett verksamhetsår, därför kanske inte summan borde
höjas så otroligt mycket på en gång.
Fanny argumenterar för att vi har samarbeten med andra sektioner och bör
därför hålla representation uppe. Exempelvis drar BKW in stor summa pengar
och detta är just på grund av att W har kontakt med andra sektioner.
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Styrelsen lägger fram två förslag till den nya budgeten och dessa är att styrelsens
representation skall antingen ligga på 4500 kronor eller 5000 kronor.
Det vinnande förslaget blir 5000 kronor och styrelsens representation skall
alltså vara denna summa.
Mötet beslutade
att

lägga fram följande ändringsyrkanden till propositionen om revidering av

budgeten 16/17:
•

Höja studiemiljönämndens budget från 2000 kronor till 2500 kronor och

•

Ändra DSSGs budget så att inkomst och utgift båda uppgår till 50.000
kronor

•

Lägga till 8000 under CLWs inkomster, tack vare kontraktet med Nils Oscar

•

Sänka styrelsens representation från 5500 kronor till 5000 kronor

Denna revidering skall presenteras på SM1 den 5 oktober.

4. Övrigt
5. Mötet avslutas
13:06
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta
möte:
_______________________________
Mötesordförande, Fanny Ahlberg

_______________________________
Sekreterare, Eveline Haugaard

_______________________________
Justerare, Elin Hein

_______________________________
Justerare, Hanna Bladby
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