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1. Formalia
1.1 Mötet öppnas
Johanna förklarar mötet öppnat 17.36

1.2 Val av justerare
Mötet beslutade
att Niklas och Samantha är protokollets justerare.

1.3 Adjungeringar
Mötet adjungeringar in Vide Richter och Jessica Ruud till mötet.

1.4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att föregående protokoll lägges till som 1.5.

1.5 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll läses upp.

2. Informationsrunda
Malin har bytt namn på instagramkontot och planerar ny header till hemsidan. Hon
behöver några som kan ställa upp och bli fotade i owwar som hon hade tänkt ha som
headerbild på hemsidan. Hon har även ändrat fliken ”Val-SM” till ”Sökbara poster inom
sektionen” för att det kändes mer tydligt med tanke på det som finns under fliken.

Sigvard har pratat med Jämlikhetsnämnden om att arbeta med alkoholkultur i sektionen
då ungefär 20% hade känt sig pressade att dricka alkohol under mottagningen.
Camilla har börjat bokföra och har fått plats på en kurs om bokföring. Hon ska också
betala Åre i veckan samt har bestämt med CL att nya soptunnor ska köpas in till Gråttan,
de ska vara större.
Samantha har pratat mycket med W-inter om hur arbetet kring internationella
studenter ska utföras.
Niklas ska ha sitt andra möte med sina nämnder och prata om budgeten i veckan. Han
ska också ta upp arbetet kring styrelsehoodiesen då det lades på is innan ettans hade
valts.
Johanna och Erika berättar hur det gick att representera under Elektros nollegasque.
Niklas och Malin vill ha hjälp med presentidéer.

3. Beslutspunkter
4.1. Val av talman
Johanna lämnar över ordet till Jessica (valberedningen) som presenterar kandidaten.
Vide Richter är sökande och presenterar sig själv.
Har engagerat sig mycket i sektionen, vill gå på alla SM han kan gå och känner att det
inte är hans plats längre att komma med massa åsikter utan då passar det bättre att
hålla i mötena istället. Han har andra åtaganden i andra styrelser och kommer
behöva prioritera dessa.
Valberedningen ställer frågor. Hur hanterar du konflikter? Har du lätt för att vara
opartisk?
I rollen som talman så tänker han att inga konflikter kommer ske då han ska vara
åsiktslös (neutral) och vara hård och rak i de beslut han tar under mötet. Finns andra
åsikter om hur mötet ska hållas så får dessa prata med honom i en paus eller så säger
revisorerna till. Han säger även att han kommer hålla sig till mötets formalia och inte
lägga in sina egna åsikter.
Johanna ställer frågan om hur Vide ser på att vara talman.
Han säger att hans mål är att se till att mötet går framåt effektivt samtidigt som han
ska försöka vara så opartisk som möjligt. Där alla känner att de blivit respekterade
och möjlighet att säga vad de tycker. T.ex. Att de som inte fått säga något får säga sin
sak först så att vissa personer inte tar över mötet. Detta var något som förra årets
talman jobbade med.
Vide lägger fram att han har pratat med Elin Hellmer om att byta av varandra i rollen
som talman. Elin har tidigare varit sektionsordförande och engagerat sig i sektionen,

sedan tagit uppehållsår och är nu tillbaka. Det vore inget problem om de båda skulle
befinna sig på sektionsmötet då det går att lägga upp arbetet så att de båda har saker
att göra.
Caroline frågar hur han bemöter frågan om att många sektionsmedlemmar inte
känner att de hänger med under sektionsmöten och hur formalian går.
Vide säger att han tidigare har hållit i många möten och kan alla mötesregler väl och
säger att han skulle kunna gå genom viktig formalia som gäller under SM. Men
samtidigt poängterar han att det är viktigt att inte vara för sträng på formalia då
sektionsmöten ändå ska ha en mer avslappnad stämning än ”hårda” möten.
Jessica tar med Vide utanför rummet och mötet öppnar upp för diskussion. 18.06
Mötet beslutade
att välja Vide Richter till talman för verksamhetsåret 17/18.
Vide och Jessica lämnar mötet 18.13

4.2. Proposition om budget 17/18
Niklas meddelar att under NLG ska det läggas till 10000kr för SW-academy.
Mötet går genom NO-mötet som hölls den 20/9.
Utöver det som diskuterats fram på särskilda budgetmöten samt under NO-mötet
bestämmer styrelsen att:
Styrelsehoodies får kosta max 400kr per hoodie och sedan får styrelsemedlemmarna
lägga till kostnaden som är över.
Gå ut med mycket information om att i år är året för att äska pengar, pusha på event.
Skriva på facebook, hemsidan och liknande.
Mötet beslutar att ändra budgeten i enlighet med bilaga 1.
Caroline går 19.56
Mötet tar paus 19.57
Mötet återupptas 20.05

4.3.Proposition om verksamhetsplan 17/18
Johanna läser upp verksamhetsplanen som styrelsen arbetat fram och de nya
förslagen från styrelsen samt nämnderna.
Allt som står skrivet i NO-mötets protokoll tar mötet upp för röstning.
Mötet beslutar att det som står skrivet i NO-mötets protokoll gäller för
verksamhetsplanen.
Mötet beslutar att verksamhetsplanen ska ändras i enlighet med bilaga 2.

4. Diskussionspunkter
5.1. Bonsai campus-app
Malin har pratat med företaget Bonsai, det uppkom på Chalmers från början.
Samhällsbyggnad ska börja använda appen och Arkitekt använder den redan. Malin
ska prata med Arkitekt om hur det funkar och om det är en bra lösning.
Tanken är att allt ska vara samlat på appen dvs gasqueanmälningar, betalningar,
events, push-notiser om saker som sektionen vill att alla ska veta om (nya
tentaregler ex.).
Det Bonsai får ut av det här är att i appen ska det finnas en liten flik där det finns
jobbannonser. Det är detta som kan bli problematiskt då företag ska synas genom
NLG.
Om samhällsbyggnad är intresserad av det kanske de får ut något mer än bara
användning av appen. Därför kan det vara bra att höra med de sektioner som
använder appen samt de som är intresserade för att kolla hur de resonerar och
känner över appen.
Det diskuteras att det kanske är öppnare med facebook och att alla kan se vad som
händer i sektionen. Alla nämnder och liknande kommer ha en inloggning så att de
kan lägga upp saker där direkt. En negativ grej kan vara att events och liknande
försvinner från facebooksidan och därmed kan det bli svårt för människor som är
intresserade av att börja på W-sektionen att bilda en uppfattning om vad som händer
och försiggår i sektionen. Samma gäller för instagramkontot.
Kan man koppla kalendrar till hemsidan så att events syns på båda ställena skulle
det vara bra. Så att information till allmänheten inte försvinner. Det kan innebära att
sektionen blir svår att nå, alltså att det blir ett extra steg i att ta reda på saker som
händer i sektionen.
Malin berättar att den 9/10 till 13/10 kommer David från Bonsai det kan vara
intressant att ordna ett möte.
För att bonsai ska funka för oss måste arbetet föras fram med NLG så att inte
företagskontakten blir skev.
Det diskuteras att alla plattformar har olika fokus. Facebook är mycket info,
instagram är roligt och marknadsföring, hemsidan kommer med formell info och
liknande.
Styrelsen är överens om att en app inte kan ersätta hemsidan men att den kan
ersätta andra plattformar. Andra sektioner är avvaktande och vill vänta och se hur
det går för de sektioner som ska prova det.
Malin blir ansvarig för att ordna ett möte med någon från Bonsai och för att se till att
NLG kommer finnas på plats för mötet.

5.2. Mötesupplägg period 3-4
Under hösten bestämdes det att sektionsmöten samt styrelsemöten skulle
bestämmas periodvis. Det kanske är rimligare att sätta alla möten i början av
terminen under våren för att det underlättar arbetet för de nämnder som engagerar
sig i sektionen samt för arbetet som styrelsen för.
Styrelsen är överens om att alla möten bestäms efter jul inför terminen.
Johanna och Erika ska bestämma mötesdatum för period 2 innan nästa styrelsemöte.

5. Övrigt
W-inter
Samantha pratar om frågor som W-inter har ställt henne. Dessa frågor är:
Vad vi undrar över/har problem med är att vi blir tilldelade Intisar från THS men det
verkar inte anses som fullgoda sektionsmedlemmar från W. Vad vi vill lyckas med är att:
1. Ge våra utbytes studenter access till gråttan under utbytet
2. Att de får gå på gråttans pubar som vanliga studenter på programmet
3. Kunna få vara med på W-events som Åre, sittningar osv.
Hur tolkas våra stadgar och om det behövs, vad behöver vi ändra på?
Om de pluggar på heltid mastern Teknik och hållbar utveckling så ska de få gå på alla
events i sektionen. Samantha kommer höra av sig utbildningsansvarig på THS eller
internationella samordnaren om vad som gäller för internationella studenter som
kommer en termin.
Hållbar energiteknik – egen sektion
Camilla har fått ett mail från Elin Hallme som går på Energi och miljö i mastern Hållbar
energiteknik. I mailet förklarar hon att de i mastern vill göra en egen sektion av mastern
och att hon vill träffas med Camilla för att få råd/få pengar från sektionen.
Styrelsen tycker att Camilla borde svara med lite frågor.
Har de haft kontakt med THS?
Borde inte de få pengar från ITM-skolan?
Och sen bolla vidare frågan till THS.
Om arbetet kring att bilda en sektion går framåt kan Camilla träffas för att ge tips om hur
man lägger budget eller liknande.
Sigvard tar upp frågan om vem som ska vara talman på SM1. Någon i styrelsen kan ju
vara men styrelsen ska höra i runt i sektionen bland sektionsmedlemmar som ska på
SM1.

6. Mötet avslutas
Johanna avslutar mötet 21.06

Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:

_______________________________
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________________________________
Sekreterare, Erika Qvick

_______________________________
Justerare, Niklas Wallhed

________________________________
Justerare, Samantha Chen

