Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och
miljö
Styrelsemöte 2016-12-13
Adress: I V22
Styrelsemöte nr 9, Verksamhetsår 2016/2017
Datum: 2016-12-13
Tid: 12.17–13.00
Närvarande: Axel (socialt ansvar), Nikita (näringslivsansvar), Fanny
(ordförande), Elin (kassör), Caroline (studiesociala frågor), Eveline
(vice tillika sekreterare)

1. Formalia
1.1. Mötet öppnas

Fanny förklarar mötet öppnat 12:17.

1.2. Val av justerare

Mötet beslutade
att
välja Axel och Nikita som mötets justerare.

1.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar skall göras.

1.4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade
att
Fastställa dagordningen i dess nuvarande form.

2. Föregående protokoll

Eveline går igenom föregående protokoll, nr 8.

3. Informationsrunda

Caroline säger att SNO och PAS har börjat utveckla en femårsplan för
programmet med fokus kring vad man vill behålla, förbättra och skapa. Alva
(Jämo) ska vidare presentera W-sektionens JML-planen för JML-rådet. JML har
just nu en arbetsgrupp på 12 personer. En grupp fokuserar på en
jämlikhetsenkät.
I W-Inter ska överlämning mellan Anders och Erik hållas. Det ska bli hårdare
krav för buddie-verksamheten.
Studiemiljönämnden ska fixa ett eget märke. Fanny poängterar att de måste kolla
med Elin hur ekonomin ska lösas. Caroline ska ta det vidare till SNO.
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Nikita säger att NLG bland annat haft lunchföreläsning med Fortum.
Axel hade nyligen ett möte där alla nämndordförande var närvarande
(Mottagningen, CLW, Konstwerket, Idrottsnämnden). Mottagningen har bland
annat släppt ansökan till gruppchefsposterna redan och de vill jobba med CLW
för att ha mottagningspubar. Sigge (Konstwerkets ordförande) ska ha filmkväll
ikväll.
Eveline har haft möte med Ariel (OL redaktör) och fått instruktioner kring hur
podcast-rummet fungerar och all tillhörande utrustning. Vidare skall därför Axel
och Eveline sätta sig ner och planera och utveckla sektionens, och styrelsens,
första podcast.
Elin säger att Fanny och Elin ska ha möte med Saga och Niklas denna vecka
angående subventioneringar av Åreresan för de som arrangerar den.
Fanny nämner att Eveline, Hanna, Caroline och hon själv har redigerat
reglementet, men man har tänkt att även göra en version av reglementet där
man försöka integrera Arbetsbeskrivningen i Reglementet. Man kommer därför
lägga fram två förslag till SM, ett som är redigerat och ett som är integrerat med
arbetsbeskrivningen.
Hon nämner också att Obiora hade möte med Näringslivsansvarig för
Samhällsbyggnad nyligen, vilket är riktigt kul! Anledningen var att man ville
samarbeta med Energi och Miljö för marknadsföring av Lava (Samhällsbyggnads
arbetsmarknadsmässa), men detta blir inte av i år då NLG anser det blir lite för
nära inpå BKW och kan störa nämndens jobb kring vår egen mässa.

4. Diskussionspunkter
4.1. Datum för första mötet i vår
Den 17 januari, kvällstid, kommer det första styrelsemötet för 2017 att hållas.

4.2. Förslag på datum för Uppsala- och Lunds besök
De förslag som lagts fram för besök från Uppsala och Lund är helgen 3-5 mars
eller helgen 7-9 april. Fanny mailar sektionerna och ber om svar helst innan nyår
så att styrelsen kan påbörja planeringen inför detta så tidigt som möjligt.

4.3. Julkort till andra sektioner
När styrelsen var i Lund tog man julkort som Jacob nu har gjort till ett julkort
som man vill sända till andra sektioner på KTH. Frågan är dock vad kostnaden
blir för framkallning och från vilken budgetpost detta skall tas. Fanny nämner att
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det inte bör kosta mer än 100 kronor, om man istället för att posta korten lägger
dem i varje sektions postfack. Fanny kollar upp pris och återkommer.

4.4. Styrelsepoden
Styrelsen har länge pratat om att skapa en podcast, i syfte att bland annat
förmedla vad styrelsen, nämnder och andra sektioner på campus gör. Eveline
hade därför idag möte med Osqledarens redaktör Ariel och fick en rundtur inne
på redaktionens kontor, samt inne i podcastrummet. Hon kommer få accesskort
till kontoret och styrelsen är välkomna att boka tid när man vill. Ariel ansåg att
det var väldigt roligt att man tagit detta initiativ och välkomnade W-styrelsen
varmt.
Vidare är Eveline intresserad av att höra vad övriga styrelsen tycker om vilka
teman man skall ha i podcasten, samt sådan saker som vilka gäster man skall
bjuda in, hur många avsnitt som skall göras, vad podcasten skall heta och så
vidare. Hon ber alla i styrelsen att fundera på detta och återkomma med förslag.

4.5. Regler för Facebook-gruppen
Man bestämde under NO-möte nr 2 att inga regler skulle skapas för
facebookgruppen W-sektionen, men nu anser Fanny och Hanna att regler ändå
bör införas på grund av mycket spam i gruppen av orelevanta saker den senaste
tiden. Bland annat gör alumner reklam för sina företag, vilket blir fel då andra
företag betalar oss för att synas inom W-sektionen.
En annan sak är att det ska vara relevant för alla sektionsmedlemmar,
exempelvis är bilder från mottagningen exkluderande för de som inte deltagit i
mottagningen.
Förslag på regler är att man inte skall få höra av sig om man kommer från företag
som ej betalar sektionen eller om man promotar en utomstående förening som
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konkurrerar med sektionens egna föreningar och nämnder. En privat person
som får vinning ska betala, inte marknadsföra sig utan kostnad.

5. Övrigt
Fanny undrar under vilket datum nästa NO-möte skall vara?
Styrelsemedlemmarna föreslår antingen 30 eller 31 januari. Fanny sänder ut
information kring detta möte, samt de förslagna datumen till alla
nämndordförande under dagen.

6. Mötet avslutas
Fanny förklarar mötet avslutat 13:00.

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

_______________________________
Sekreterare, Eveline Haugaard

_______________________________
Justerare, Axel Öhman

_______________________________
Justerare, Nikita Smiyanov
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