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1. Formalia
1.1. Mötet öppnas

Fanny förklarar mötet öppnat 17:34

1.2. Val av justerare
Mötet beslutade
att
välja Caroline och Axel 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, styrelseprotokoll nr 7.

3. Informationsrunda
Nikita nämner att NLG nu har en ny vice ordförande. Vidare skall de anordna en
lunchföreläsning med Fortum någon gång i december. Nikita har även haft
kontakt med Anna Tonner angående BKW och allt verkar gå bra och enligt
schemat för tillfället.
WAM skall ha ett event någon gång efter jul.
Fanny har varit på OR under denna vecka och där var det mycket fokus på
matlagningsfrågan. Man slog samman Lokalrådet och Pubrådet till mötet. Fanny
föreslog att man här skulle ta fram en lista på vad man får laga. THS centralt
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tyckte detta var en bra idé och skall se vidare på saken. KTH skall se vilka
sektionslokaler som går att bygga om så att dessa kan få riktiga kök, tanken är att
dessa sedan kan hyras av andra sektioner.
Fanny hade även i veckan möte med CLWs klubbmästare Julia Granlund och
Herman Högman Ording, vice klubbmästare Victor Dahlberg, Hampus Eriksson
(STURE), Johanna Torstensson (SOS) och Axel Öhman (ledamot för studiesociala
frågor) angående matlagning i Gråttan. Tanken är att det som får lagas är endast
halvfabrikat och man skall endast behöva värma upp det som skall ätas.
Exempelvis är det ok att värma soppa och korv.
Slutligen skall Fanny på Student Nobel Night Cap som anordnas nästa lördag,
10/12, i Nymble.
Caroline skall ha möte med sina nämnder nästa vecka så att de kan planera inför
våren. W-Inter hade en internationell kväll förra veckan och man skall se så att
överlämningen mellan de två ordförande Erik Björk och Anders Ivansen blir
smidig och fungerar bra då förstnämnda åker iväg på utbyte i vår och den
sistnämnda återvänder från utbyte.
PAS har vidare berättat att kansliet ville ha studenter som kunde hjälpa till med
utvecklingen av vårt program, men då det har varit problem med resurser och
arbetskraft har man beslutat att ställa in detta denna period och istället skjuta
upp det till våren 2017. Snart kommer även ett möte med
Programutvecklingsgruppen (PRUG) vara och man har även börjat planera
programdagen. En glad nyhet är att sektionen äntligen fått en ny
studievägledare.
Hanna har fått igång kalendern på sektionens hemsida och hoppas att människor
nämnderna kommer maila henne så hon kan lägga in händelser. Hon har även
börjat lägga upp kallelser till styrelsemöten på Facebook och hemsidan. Detta för
ökad transparens. Hon har även fått en anmälan till det första
Kommunikationsrådet (KR).
Axel säger att CLW har haft mycket att göra i november, vidare skall det vara en
trubadurpub nästa vecka och en storpub sista fredagen innan jul. Sigvard
(Konstwerkets ordförande) har dragit igång filmkvällar. Kommunikationen med
det nya presidiet har inte dragit igång ännu.

4. Beslutspunkter
4.1. Äskan WT-gasquen
Filip Josefsson och Felicia Pereira de Moraes har sänt in en äskan till WTgasquen som anordnas tillsammans med Flygsektionen på lördag, den 3
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december. Äskan ligger på 1000 kronor och skall gå till inköp av bland annat
engångsartiklar.
Fanny nämner att hon pratat med Flygsektionen och de kommer inte godkänna
den motsvarande äskan som sänts till dem.
Styrelsen diskuterar och kommer fram till att gasquen kommer kunna gå runt
utan bidrag från sektionen samtidigt som man vill ställa sig bakom flygsektionen
och ge samma svar som dem. Det går inte heller att motivera varför Wsektionens pengar ska gå till Flygsektionens medlemmar, vilket skulle bli utfallet
eftersom Flygsektionen inte kommer att bidra med pengar till gasquen.
Mötet beslutade
att
avslå äskan om WT-gasquen

4.2. Äskan Åre
En äskan har inkommit från Niklas Brännlund till 2017 års Åreresa som skall gå
till ”småkostnader för att skapa det fetaste eventet på länge”. Äskan nämner att
pengarna bland annat skall gå till märken och tävlingar mellan de olika stugorna
och skall tas från budgetposterna ”enskilda event” och ”Idrottsnämnden”.
Vid första anblick upptäcker styrelsen ett fel i äskan som innebär att man äskat
pengar från två olika poster. Styrelsen anser vidare att denna äskan inte bör få ta
pengar från Idrottsnämndens budgetpost då det inte finns någon koppling
mellan Åreresan och Idrottsnämnden.
Vidare har BKWs (Arbetsmarkandsmässan mellan Bergs, Kemi och W) budget
budgeterats fel och arbetsmarknadsmässan kommer antagligen behöva mer
pengar än man tidigare räknat med. Mässan är en av de största inkomstkällor
sektionen har och anses viktig för sektionen, varpå det därför är av största vikt
att pengar finns om BKW skulle behöva mer pengar. Dessa pengar kommer då
behöva tas från posten för enskilda event vilket är den samma posten som man
här vill äska ifrån.
Vidare diskuteras att balen med Bergs i vår även antagligen kan behöva pengar,
något som räknas ge mervärde för många sektionsmedlemmar och även öka
samarbetet och gemenskapen mellan W- och Bergssektionen.
Styrelsen diskuterar hur pengar till det syfte som nämnt i Äskan ska generera
mervärde till Åre-resan och man kommer fram till att man är lite tveksam till om
det faktiskt gör det. Vidare anses beskrivningen kunna specificeras mer än den i
dagsläget är, varpå styrelsen föreslår att en ny äskan bör skrivas som är mer
detaljerad och som föreslår endast en budgetpost som pengar skall tas från.
Mötet beslutade
att
avslå äskan om Åreresan 2017
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4.3. Pengar till renovering av Minnesluckan (CLWs
alkohollager)
Minnesluckan är i ett sådant dåligt skick för tillfället att en renovering bör ske.
Åtminstone bör golvet repareras och därför har Fanny föreslagit att pengar skall
ges till CLW i syfte att renovera Minnesluckan. Dessa pengar föreslås tas från
budgetposten ”Förnyelse av sektionslokal”. Victor (vice CLW) har nämnt att det
antagligen kommer landa på 600-700 kronor. Styrelsen föreslår att bidra med
1000 kronor utifall att kostnaderna skulle bli högre än förväntat.
Mötet beslutade
att

ge CLW maximalt 1000 kronor från budgetposten: ”förnyelse av

sektionslokal” för att rusta upp golvet i Minnesluckan. Pengarna får endast
användas till upprustning av golvet.

4.4. PM Arbetsordning
Eveline, Fanny, Hanna och Caroline har under tidigare veckor suttit och reviderat
PM om Arbetsordning.
Mötet beslutade
att

anta den av styrelsen reviderade versionen av ”PM om Arbetsordning”

5. Diskussionspunkter
5.1. Events i vår

Fanny säger att allt styrelsen ska göra i vår bör bestämmas redan nu för att vara i
framkant.
Det styrelsen skall anordna till våren är följande:
•
•

Åtminstone två SM och SM 3 föreslås att läggas i slutet av mars om det
går. SM 4 skulle kunna läggas i första veckan av maj.
Middag med Bergs då styrelsen bjuder, anordnas förslagsvis i februari.
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•
•
•

•

Förtroendevaldsgasque som skulle kunna anordnas någon gång i mitten
av maj.
Förtroendevaldsutbildning. Skall vara efter val-SM någon gång.
Samarbetet med Lund/Uppsala då styrelsen bjuder in dessa. Föreslås
vara antingen 3-5 mars eller 7-9 april. Man skall i helgen bolla med dem!
Man skall försöka anordna en styrelsegasque då man bjuder in andra
styrelser. Obs att man måste komma ihåg att söka utökat!
NO-möten där man skall anordna två stycken. Det första förslagsvis i
månadsskiftet januari/februari.

Vidare skall balansvarig anordna en Bal med Bergs.

5.2. Lussa i Gråttan med CL-styrelsen
Fanny har fått en förfrågan om styrelsen vill lussa med CL-styrelsen i Gråttan
under lunchen den 13 december. Caroline påminner om att vi har styrelsemöte
just detta datum och därför bestämmer styrelsen att man inte kommer delta i
lussande med CL-styrelsen.

5.3. Överlämning
Fanny informerar om att man pratade om överlämning under veckans
ordföranderåd och uppmanar övriga styrelsen om att det kan vara bra att börja
fundera på sin överlämning redan nu. Styrelsen skall påminna nämndordförande
om att tänka på detta med.
Styrelsen kommer överens om att den nuvarande överlämningsmallen har en del
brister och bör omformas. Man ska inom snar framtid ta tag i att förändra denna
mall.

6. Övrigt
Axel nämner att det är ser väldigt snygg ut med kalendern på hemsidan och
säger att det var väldigt bra med sektionens dag under mottagningen,
exempelvis var det en ettan som specifikt nämnde detta på SM. KUL!
Fanny undrar vad styrelsen skall ge i present till Lund? Styrelsen kommer fram
till att man skall ge varje styrelsemedlem i Lund ett ”Free hugs”-märke.

7. Mötet avslutas
Mötet avslutat 19:15.
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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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