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1. Formalia
1.1. Mötet öppnas

Fanny förklarar mötet öppnat kl 17:43.

1.2. Val av justerare
Mötet beslutade
att
välja Caroline och Axel som justerare

1.3. Adjungeringar

Inga adjungeringar behövs göras.

1.4. Fastställande av dagordning

Nikita föreslår att byta plats på punkt 4.6 och 4.1 då han behöver gå tidigare.
Mötet beslutade
att
Fastställa dagordningen med ovanstående ändring.

2. Föregående protokoll
Eveline går igenom föregående protokoll, nummer 4.

3. Presentations- och informationsrunda
Elin hade möte under gårdagen med Fanny, Klubbmästarna (både W och CLs),
Diana Diez (ordförande CL) och Alexander Koski (Vice ordförande CL) för att
diskutera ekonomistyrning kring CLW. Hon har även äskat och godkänt pengar
som gick till nämndveckan.
Axel har försökt få kontakt med sektionens nya bollkalle (Sigvard Bast) via
facebook, men har ännu inte fått något svar.
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Caroline har varit på möte med kansliet, alla masteransvariga, SNO, vice SNO och
PAS. Som läget är just nu har W ingen studievägledare och det är allmänt många
människor som byts ut i ledningen. Om man har några frågor i nuläget skall man
kontakta Karina Nielsen eller den centrala studievägledningen på ITM. Sektionen
har även fått en ny internationell koordinator som heter Elin.
Jacob har fått höra från många i ettan att de inte tycker att Gråttan är speciellt
inbjudande. Vidare har han fått information om att Studiemiljönämnden ska ha
tentafrukost till veckan.
Fanny har varit på ordföranderåd (OR) hela helgen och känner att hon fick ut
mycket av detta. Bland annat pratades det om hur man kan tänka för att utveckla
SM. Hon har i tillägg gett de som går vår master Sustainable technology, access
till Gråttan.
Fanny, Axel och Eveline ska ha möte med mottagningen under morgondagen
angående val-SM 2.

4. Diskussionspunkter
4.1.

Hur fungerar samarbetet styrelsen/nämnderna?

4.1.1. Nulägesutvärdering
Nikita startar med att berätta att NLG är klar med sin rekrytering. Anna Tonner
(Ansvarig för BKW-mässan) har haft möte angående BKW och nämnden har
även haft kick-off.
WAM skall ha ett event den 1 november och nämnden har haft två sökande vid
rekryteringen.
Nikita har kommit överens med Obiora och Sofia att träffas två gånger fram till
jul nu. Om något uppstår har man kontakt via mail eller facebook. Det har hittills
fungerat bra.
Axel startar med att förklara att då han är med i CLW går viss kommunikation
förlorad mellan honom och Julia (klubbmästare), men att han ska jobba med att
öka kommunikation med henne. Benjamin å andra sidan verkar vara taggad och
de har uppstartat kommunikation, vilket hittills gått bra.
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Angående mottagningen har det inte varit supermycket aktivitet, men Amelie
verkar taggad på rekryteringen inför SM2.
Caroline säger att man skriver lite till varandra på facebook då och då och man
kan bolla idéer sinsemellan (ledamot och nämndordförande). Hon anser att det
är en väldigt bra sak med ledamöter.
Eveline nämner att ledamöterna gärna kan vara ännu mer informerande till
styrelsen under varje styrelsemöte för att vidarebefordra vad som sker inom
varje nämnd.
4.1.2. Vilka ska vara med i NO-gruppen?
Caroline nämner att Felicia (PAS) gärna är med i NO-gruppen. Detta då hon
upplever att information går förlorad annars.
Ett alternativ skulle vara att låta SOS och PAS få vara med på möten. PAS då vissa
kommunikation verkar gå förlorad mellan SNO och PAS. SOS skulle det vara bra
om hen fick vara med då lokalfrågor är centrala och en kommunikation NO,
styrelsen och SOS sinsemellan hade varit bra. Slutligen kommer styrelsen fram
till att nämndordförandemötena kan öppnas upp till viss del, detta genom att
man förtroendevalda ges möjligheten att komma på mötena om de vill, men de
skall ha anledning och de bör säga till på förhand.
Facebookgrupp för nämndordförande bör vidare öppnas upp för alla
förtroendevalda så att ingen viktig information gås miste om.
4.1.3. Förslag på datum för nästa NO-möte
22 och 23 november ges som förslag. Eveline skall lägga ut dessa två förslag i
NO-gruppen.
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4.2. Utvärdering av SM1
Vid diskussionsdelen visade det sig att folk inte var speciellt pålästa. Fanny
tipsar om att man i framtiden skulle kunna ha ett drivedokument där
sektionsmedlemmar kan skriva sina yrkanden under mötet eller innan. Detta
underlättar bland annat för sekreteraren och skulle göra mötet mer effektivt.
Arbetsfördelningen inför SM borde inkludera nämndordförande. Dessa är också
engagerade i sektionen och om endast styrelsen skall anordna SM blir det väldigt
mycket jobb för dem då styrelsen är många färre i år jämfört med tidigare år.
Caroline har som förslag att man kan låta varje ledamots nämnder få jobba vid
olika SM.
Eveline lägger till att man bör ställa högre krav på att nämndordföranden är
närvarande på SM, speciellt nu när de inte sitter i styrelsen. Detta då det skulle
öka antalet deltagare vid SM. Axel föreslår att man bör sätta krav på att sända
någon annan i nämnden till SM om inte nämndordförande själv kan närvara.

4.3. Planering inför SM2
Carolines nämnder skall jobba på SM2 (Studiemiljönämnden, W-inter och
Jämlikhetsnämnden), Axels nämnder på SM3 (CLW, Konstwerket,
Idrottsnämnden och Mottagningen) och Nikitas nämnder på SM4 (NLG, WAM). 4
personer från alla de olika nämnderna bör hjälpa till vid varje SM.
En tanke inför SM2 är om man kan slå ihop styrelsens infopunkter till en, så att
allt sägs på en gång och så att man på så sätt sparar in tid.
Tema på SM2 skall alla i styrelsen fundera på så att detta kan spikas till slutet av
denna vecka.

4.4.

Förslag på datum för att städa vinden

Fanny har pratat med Diana (CLs ordförande) om att Gråttans vind borde städas
inom snar framtid. Förslag är 19 eller 20 november.
Paus i mötet 19:25
Mötet återupptas 19:29

4.5.

Boka tågbiljetter till Lund

Styrelsen skall snart till Lund och därför bör tågbiljetter beställas snarast. Resa
dit föreslås kl 9:14 eller 13:21 den 2 december och hemresa den 4 december kl
11.30.
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4.6.

Revidering av styrdokument

Det bör göras en revidering av gråttboken, reglemente och stadgar. Detta då det
står olika saker i olika dokument. En liten ansvarsgrupp bestående av Fanny,
Caroline, Eveline och Hanna skall vara ansvariga för att revidera dessa
styrdokument och detta skall förslagsvis påbörjas i början av november.

4.7. Mottagning för de internationella studenterna på
sektionen
Det saknas i nuläget en mottagning för de internationella studenterna som läser
vår master. De blir inte omhändertagna och kommer inte in i sektionen. Många
av dessa studenter är taggade på att göra mycket inom sektionen och vi är en
liten sektion som behöver folk, därför bra att få in de internationella studenterna
i sektionen genom en mottagning. Frågan är hur man kan lösa detta på bästa vis.
En tanke som tas upp på mötet är att det är bra om någon åtminstone är med på
uppropet och välkomnar studenterna. Något som diskuteras är om den
internationella W-mottagningen skall vara parallell med mottagningen.
Det nämns att det finns många svårigheter i att skapa en egen mottagning för de
internationella studenterna, så som vem skall anordna mottagningen? Ett förslag
är W-inter tillsammans med mottagningen.
Ett förslag är att man inför en till presidiemedlem som är ansvarig för
internationella studenter (till senare mottagningar). Man skall jobba för att
integrera internationella i mottagningen. Styrelsen kommer överens om att
jobba med det till nästa mottagning och återuppta just denna fråga när presidiet
är valt efter SM2 som hålls 16 november.

5. Övrigt
Sångboken är klar för tryck, men frågan är hur många exemplar som skall
beställas. Elin anser att DSSG bör vara med i denna diskussion, åtminstone innan
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vi beställer. Axel skall prata med Agnes (DSSG). Ett förslag är att
intresseanmälningar skall samlas in av Agnes.
Axel nämner att man kan beställa hundra eller tvåhundra exemplar. Tvåhundra
beställda exemplar skulle göra att varje bok skulle kosta 130 kronor. Hundra
böcker skulle generera en kostnad av cirka 230 kronor per bok. Om vi inte får
sålt alla böcker i år går vi minus, men då kommer man kunna sälja detta nästa år
och får pengarna tillbaka då.

6. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 20:10.
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta
möte:
_______________________________
Mötesordförande, Fanny Ahlberg

_______________________________
Sekreterare, Eveline Haugaard

_______________________________
Justerare, Caroline Sundin

_______________________________
Justerare, Axel Öhman
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