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studiefrågor), Elin Hein (kassör), Axel Öhman (ledamot för
studiesociala frågor), Monika Mizgalewicz (revisor) och Aisan Rasouli
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1. Formalia
1.1 Mötet öppnas
Fanny förklarar mötet öppnat kl 18:40

1.2 Val av justerade
Mötet beslutade
att
välja Axel och Elin till justerare

1.3 Adjungeringar
Inga adjungeringar behövde göras

1.4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att
fastställa dagordningen i sin nuvarande form

2. Informationsrunda
Caroline hade överlämning med Aisan och övriga ledamöter. Hon har startat
kontakt med nämnder.
Elin har haft överlämning med Monika och är nu firmatecknare.
Axel har pratat med Julia (klubbmästare) och Amelie (mottagningsansvarig)
sporadiskt då inga andra nämndordförande finns.
Aisan och Fanny har även de haft överlämning. Fanny har även haft möte med
mottagningen för att stämma av lite och de verkar ha jobbat mycket denna
vecka. Organisationen skall få ha en soffa i Gråttan under ett dygn, vilket skall

vara okej om den inte hindrar nödutgångar eller står i vägen enligt Diana (CL
ordf). Fanny har även blivit firmatecknare under denna vecka.

3. Beslutspunkter
3.1. Styrelsetröjor
Fanny presenterar sin tanke om att det är kul om styrelsen har tröjor
som de kan representera styrelsen med under mottagningen.
Eventuellt problem med tröjan till ettans representant då denne väljs
senare.
Förslag på att man eventuellt kan slå ihop sig med CLW och beställa
samtidigt med dessa diskuteras.
Mötet beslutade
att
Axel och Fanny tar på sig att prata med CLW, samt att ordna tröjor till
styrelsen.

3.2. Mejladresser i styrelsen
I nu läget har vi för få mail-adresser till styrelsen och då vi har nya poster skulle
mail-adresserna behöva göras om då bland annat sekreterare och vice nu är
samma post. Styrelsen diskuterar därpå vad de nya mailerna ska heta samt vilka
som skall behållas. Caroline föreslår ledamot.sf@w-sektionen.se för sin egen
styrelsepost och senare föreslås även smid och nlf för de andra
ledamötsmailerna.
Därpå diskuteras om man kan byta namn på mail-adresser, i sådana fall skulle
den nuvarande vice ordförandemailen istället bli den nya kassörmailen.
Styrelsen diskuterar sedan vidare om resten av mailerna och man kommer fram
till att man ska ha kvar kommunikationsmailen och en styrelsemail dit alla
styrelsemöten skall utropas, samt sekreterarmailen skall även den få vara kvar
som den är.
Mötet beslutade
att
lägga till tre nya mailadresser för ledamöterna, samt omdirigera vice
ordförande-mailen till en ny kassörmail, samt lägga till en ny mail åt revisorerna

3.3. Kårens dag 22/8
22/8 mellan 9-17 skall kårens dag ta plats på Nymble. Inga tydliga uppgifter har
givits om vad som sker denna dag, men styrelsen har fått förfrågan om att
representera sektionen denna dag. Fanny vill därför veta vilka som är
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intresserade av att stå och representera sektionen under denna dag. Styrelsen
kommer fram till att Fanny och Eveline står permanent under denna dag och
resten av styrelsen kan komma då de har tid under denna dag.
Mötet beslutade
att
Eveline och Fanny representerar sektionen under kårens dag den 22/8

3.4. CLs adeptgasque och IN-sektionens nollegasque
Styrelsen har fått inbjudan från CL (3/9)och IN (Kista 10/9) att delta vid deras
n0llegasque. Styrelsen diskuterar hur man ska lösa dessa typer av förfrågningar i
framtiden. Då styrelsen består av få människor i år kan det vara lättare att
fördela representation mellan medlemmarna. Som oftast blir två inbjudna till att
representera sin sektion på ett event. En idé från Fannys sida är att när man skall
gå på dessa event och skall få representation från sektionen kan det vara bra att
gå upp på scen och säga några ord för att styrelsen skall visa fram sig som
sektion.
Fanny fortsätter med att pengarna bör gå åt i representationsbudgeten, därför
kan man tänka sig att det är bra att använda pengarna nu i början och hellre
betala själv senare om man vill gå på event då representationsbudgeten är
använd.
Mötet beslutade
att
i framtiden bestämmer styrelsen att spontant välja vilka som får gå på
representationsevent

3.5. Vänskapsmiddagar med andra sektioner
Andra sektioner har enligt Fanny sysslat med detta mycket och detta innebär att
man bjuder in en annan sektions styrelse till sin lokal (eller annan) och tvärtom
och har en gasqueliknande kväll. Detta i syfte att skapa kontakter och ha roligt.
Fanny undrar vilka sektioner som eventuellt skulle vara av intresse att ha
vänskapsmiddagar med. Caroline föreslår att man skall ha det med sektioner
som vi delar mastrar med. Axel föreslår Bergs. Fanny föreslår CL och Elektro.
Mötet beslutade
att
Fanny har ansvar att ta kontakt med CL, Elektro och Bergs för att se om
intresse finns att ha vänskapsmiddag med W-sektionen

3.6. Arbetsordning i styrelsen
3.6.1. PM Arbetsordning
Fanny informerar om hur sektionen säger att vi skall arbeta. PM om
arbetsordning gås igenom och informerar om hur styrelsens arbete skall
fungera. Vissa punkter i detta PM anses inte kunna följas med denna nya
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styrelsereform och därför skall detta PM behandlas av styrelsen under något av
de kommande styrelsemötena samt informera om detta på SM1.
Mötet beslutade
att
Styrelsen skall revidera ”PM om arbetsordning” vid ett av de kommande
styrelsmötena

3.6.2. Kommunikationsmedel
Fanny vill diskutera vilka medieforum som används till vad. Eveline föreslår
formella meddelande via mail, viktiga saker via Facebookgrupp samt chatt till
informella meddelanden (privata diskussioner). Inbjudningar till gasque etc till
gruppen, men innan mail fixats används gruppen även till handlingar. Handlingar
skall annars skickas till mail och Fanny föreslår att man använder sin
styrelsemail då man skall sända ut mer formella meddelanden.
Mötet beslutade
att
styrelsens kommunikation sinsemellan skall ske genom: formella
meddelanden via mail, mindre formella inbjudningar och meddelanden till
facebookgruppen, samt privata meddelanden som är informella via chatten.

3.6.3. Framtida möten
Styrelsen bör besluta om när möten skall ske i framtiden, men då inte alla
styrelsemedlemmar är närvarande vid dagens möte diskuteras istället vilken typ
av möten som skall förekomma och bland annat i vilken frekvens. Fanny anser
att det tidigare var för många formella möten under det år hon satt som
sekreterare (år 14/15). Hon berättar om att andra sektioner har diskussions
möten och att man ibland bara vill hänga, samt att det kan vara en bra ide att ha
lunch möte, hon nämner även en kombination som förslag.
Axel och Elin tycker det låter bra att ha mindre möten och att man kan ha en
bestämd dag då man ses. Axel undrar hur ofta vi skall ha kvälls möten. Tidigare
16 styrelse möten. Caroline anser att det inte är krav på att man är där om man
kör varje vecka och att det kan kännas mer avslappnat.
Mötet beslutade
att
styrelsen skall ha lunchmöte varje vecka som till största del är lite mer
informella (några av dessa kan bli formella) samt ha några kvällsmöten under
hösten som är av mer formell form samt protokollförda
Paus i mötet tas 19:48
Mötet återupptas 20:39

3.7. Kommunikation i sektionen
3.7.1. Styrelsen-nämnderna
Handlar mest om ledamöternas kommunikation till nämnderna. Axel och
Caroline tycker en standard kan vara skönt att ha för att ha någon slags riktlinje
att följa. Caroline föreslår lunchmöte mellan ledamöter och nämnder varje vecka
för att ventilera tankar etc. Caroline nämner att hon gjort en facebookchatt till
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nämnderna. Fanny föreslår att de viktigaste sakerna kan tas via mail till
nämnderna samt att det kan vara bra att nämnderna och ledamöterna har minst
ett möte mellan varje styrelsemöte som styrelsen har. Nämnderna bör också få
chans att bli inbjudna till styrelsemöten då och då.
Mötet beslutade
att
Varje ledamot försöker sträva efter att ha möte varje vecka med sina
nämnder men skall åtminstone sträva efter att ha ett möte mellan ledamot och
tillhörande nämnder mellan varje protokollfört styrelsemöte som styrelsen har

3.7.2. Nämnder-nämnder
Här diskuteras kommunikation mellan nämnder och allmänt i sektionen. Tanken
är att eventuellt ha möte för alla nämnder med styrelsen, förslagsvis en gång per
termin, där man har en kväll där alla får vara med och föra sin talan. Till detta
skall nämndordföranden och vice ordföranden inbjudas. Fanny skall till detta
vara ansvarig att sammankalla alla nämnder. Styrelsen skall på dessa möten
närvara. Fanny nämner att något bör vara uppstyrt inför dessa möten,
förslagsvis att man sänder ut dagordning som vanligt.
Sista veckan i september är ett förslag för detta första möte.
Mötet beslutade
att
För alla nämnders ordförande, samt nämndernas vice ordförande skall ges
möjligheten att närvara vid möte med styrelsen en eller två gånger per termin

3.7.3. Sektionen-internationella studenter
Caroline presenterar sin tanke om internationella studenter. Saken är den att
sektionen har en master med internationella studenter som nu tillhör Wsektionen, vilket på man därför bör ha dokument och handlingar etc., på
engelska då dessa ges möjligheten att närvara vid sektionsmöten. Caroline har
tänkt undersöka hur det fungerar på andra sektioner.
Aisan nämner att THS centralt har styrdokument, kallelser, handlingar på
engelska. Dock är protokollen på svenska.
Det diskuterar därpå att översätta alla handlingar och dokument som idag finns i
W-sektionen skulle vara ett enormt tidskrävande jobb. Caroline föreslår att hon
tillsammans med W-inter skall gå igenom vilka dokument som eventuellt kan
vara aktuella att översätta till engelska.
Mötet beslutade
att
Caroline tillsammans med W-inter ges uppdraget att reda ut vilka
dokument som skall översättas till engelska samt om hur man skall behandla
denna fråga. Förslaget läggs sedan fram till styrelsen.
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3.7.4 W-CL
Vår kommunikation med CL kan bli bättre. Vi styr många saker tillsammans med
CL enligt Fanny och man skulle kunna utveckla samarbetet sektionerna
sinsemellan. Alla överensstämmer om att man bör jobba mer på förhållandet
sektionerna emellan. Caroline tycker att nämnderna från de olika sektionerna
bör samarbeta.
En vänskapsmiddag som nämnt tidigare skulle fungera bra för att öka
sammanhållnngen med CL och för att man skall lära känna varandra bättre i
syfte att kunna samarbeta bättre. Förslagsvis skulle detta kunna vara en idé
tidigt i September, så man kommer igång tidigt.
Mötet beslutade
att
Fanny får ansvaret att ta kontakt med CL för att bestämma datum för
vänskapsmiddag i september

3.8. Sektionens dag
Tidigare i juli hade styrelsen en workshopskväll där det diskuterades hur
styrelsen skall representera sig själva under sektionens dag den 25/8 som den
kommande n0llan kommer närvara på. Caroline har diskuterat dagen med sina
nämndordföranden. SNO, både vice och ordförande kommer närvara, W-inter
(Erik), samt jämo kommer närvara vid denna dag. PAS ersätts av SNO om ingen
kan närvara från denna nämnd. CLW:s klubbmästare Julia närvarar berättar
Axel.
Fanny säger att Vide (THS ordförande) eventuellt kommer närvara under
sektionens dag. Konstwerkets förre ordförande Sam kommer närvara då
Konstwerket i nuläge inte har någon ordförande.
Styrelsen diskuterar hur presentationen skall genomföras och diskuterar att man
skall ses en dag och strukturera upp bättre samt sätta ihop en powerpoint.
Styrelsemedlemmarna får i uppdrag att ta kontakt med de nämnder som inte
bekräftat om de kan närvara under denna dag samt att få in bilder från samtliga
nämndordföranden.
Monika lämnar mötet 21:22
Mottagningen har meddelat styrelsen om budget inför denna dag. 2000 kr får
läggas till lunch och varje nämnd får 100 kronor till aktivitet, godis eller liknande
att använda under denna dag.
Styrelsen med hjälp av Wasqueriet gör lunch till denna dag.
Mötet beslutade
att
Styrelsen skall ge samtliga nämnder uppdraget att anordna en aktivitet
under sektionens dag och styrelsen skall ansvara för att sätta samman en egen
presentation
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Aisan lämnar mötet 21:29

3.9. Gyckel under mottagningen
Styrelsen föreslås gyckla under mottagningen och n0llegasquen är då ett
alternativ till detta.
Mötet beslutade
att
styrelsen skall gyckla under n0llegasquen 2016

3.10. Nämndveckan
En vecka i syfte att alla nämnder ska få visa upp sig. Fanny föreslår att man kan
stå i ettans och tvåans paus för att nå ut mer, men man kan stå i gråttan under
lunchen som förra året. Ett förslag är att styrelsen inhandlar fika för att undvika
strul med kvitton. Vill nämnderna ha något speciellt fika får de meddela
styrelsen i god tid.
Förslag är att ha nämndveckan den 12-16 september. Nämnder skall få rösta om
vilken dag de olika nämnderna skall visa upp sig i en facebookgrupp.
Mötet beslutade
att
nämndveckan är vecka 37 och information om detta skall framgå efter
sektionens dag, samt skall nämnderna själva få möjlighet att påverka vilken dag de
olika nämnderna skall visa upp sig

3.11. Talman till SM
Fanny anser att ordförande ej bör vara talman på sektionens sektionsmöten och
föreslår därför att valberedningen skall lysa ett val då talman väljs i sektionen.
Ett alternativ är att välja en biträdande talman i de fall då den ordinarie
talmannen ej kan närvara på sektionsmöten. Detta bör ordnas snarast och vara
klart till SM1 så att talmannen då kan tillträda.
Mötet beslutade
att
styrelsen skall höra av sig till valberedningen som skall lysa valet av en
talman och biträdande talman. De ska sedan väljas på ett styrelsemöte.

4.Diskussionspunkter

4.1. Hur kan vi förbättra kommunikationen inom sektionen?
Hemläxa för styrelsen inför nästa gång styrelsen ses är att fundera på hur
styrelsen kan synas mer och vara mer tillgänglig för sektionen, samt hur
sektionen kan synas mer utåt mot andra sektioner.
Ett förslag är att sätta upp en tavla till dess att skolan börjar med alla
styrelseposter i syfte att folk vet vem man skall kontakta i olika frågor.

5.Övrigt
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Kickoffen imorgon sker på TolvStockholm och startar kl 18.30. Kul!

6.Mötet avslutas
Mötet avslutas kl 22:09
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta
möte:
_______________________________
______________________________
Mötesordförande, Fanny Ahlberg

Sekreterare, Eveline Haugaard

_______________________________
_____________________________
Justerare, Axel Öhman

Justerare, Elin Hein
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