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1. Formalia
1.1. Mötet öppnas

Fanny förklarar mötet öppnat 12.20.

1.2. Val av justerare
Mötet beslutade
att
Välja Nikita och Jacob som mötets justerare

1.3. Adjungeringar

Inga adjungeringar att göra.

1.4. Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att
Fastställa dagordningen i dess nuvarande form.

2. Beslutspunkter
2.1. Utlåtande

om

”Motion

om

revidering

Verksamhetsplan 17/18”
Aisan Rasouli och Monika Mizgalewicz har sänt in en motion där man vill att
verksamhetsplanen 17/18 ska inkludera en punkt 1.11 som syftar till att
utvärdera om det är möjligt att två personer delar på samma
förtroendevaldspost.
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Styrelsen anser att motionen är något bristande i sitt syfte och bör förtydligas
något. Exempelvis finns tveksamheter kring vad som menas med att "ta beslut" i
motionen. Dock anser styrelsen att den är bra i och med att intresset att dela på
en post uppenbarligen funnits detta år. Det kan vara bra exempelvis om en
person ska åka iväg på utbyte eller liknande, då man kan sitta en tidsperiod var,
något som skulle gynna sektionen på bästa vis. Å andra sidan kan det vara
förvirrande om två personer är ordförande då utomstående personer, eller
aktiva i en nämnd inte vet vem de ska vända sig till, samt att det kan vara något
svårt att fördela arbetet sinsemellan de två som är ordförande eller
förtroendevalda på en post.
Styrelsen är ändock eniga i att styrelsen nästkommande verksamhetsår bör
utvärdera detta förslag och vill därför ställa sig positiva till denna motion, men
ändringen att man stryker "och ta beslut" och istället lägger till "och ta fram
underlag" då det som tidigare nämnt är något oklart vem som ska ta beslut och
vad som ska tas beslut om.
Mötet beslutade
-

Att
styrelsen ställer sig positiva till motionen med ändringsyrkandet:
Att i ”Verksamhetsplan 17/18” lägga till punkt ”1.11” med texten
”Undersöka och ta beslutoch ta fram underlagkring om det bör vara möjligt
att två sektionsmedlemmar delar på en förtroendevaldpost.”

2.2. Utlåtande om ”Motion om sektionens ekonomi”
Aisan Rasouli och Monika Mizgalewicz har sänt in ytterligare en motion. Denna
behandlar sektionens ekonomi och att man vill öka transparens inom sektionen
genom att alla event som överstiger en summa om 100.000 kronor ska
offentliggöra sin budget på sektionens hemsida.
Styrelsen anser att grundtanken till denna motion är bra, men motionen känns
något otydlig. Detta bland annat då man inte specificerat vad som ska vara över
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100.000 kronor. Är det totala omsättningen? Ska kostnaden överskrida 100.000
kronor endast för W-sektionen? De event vi har i nuläget som överskrider
100.000 kronor är BKW, balen, Åre och mottagningen, men endast Åre och
mottagningen är event för endast vår sektion.
Styrelsen är eniga i att motionen har en bra grundtanke och att ekonomin inom
sektionen absolut borde vara mer transparent, men att detta är något som borde
genomarbetas mer innan det tas ett beslut om på SM. Finns inte tillräckligt
underlag i motionen i nuläget.
Mötet beslutade
Att

styrelsen ställer sig negativt till "motion om sektionens ekonomi" men

positivt till idén och önskar en mer genomarbetad motion

3. Övrigt
Fanny ska på OR under kvällens fyllnads-SM. Hon vill att någon informerar om
balen, överlämning, utbildning i helgen för alla förtroendevalda och att pris för
de som varit närvarande på SM kommer delas ut inom kort.

4. Mötet avslutas
Fanny förklarar mötet avslutat klockan 12.43.

Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta
möte:
_______________________________
Mötesordförande, Fanny Ahlberg

_______________________________
Sekreterare, Eveline Haugaard

_______________________________
Justerare, Jacob Korthenius

_______________________________
Justerare, Nikita Smiyanov
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