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1. Formalia
1.1 Mötet öppnas
Johanna förklarar mötet öppnat 17.24.

1.2 Val av justerare
Mötet beslutade
att Camilla och Niklas väljs till mötets justerare

1.3 Adjungeringar
Mötet beslutade
att adjungera in Sara Värnqvist, Jessica Ruud och Cecile Bouju.

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

2. Föregående möte
Föregående möte läses upp.

3. Informationsrunda
3.1. Arbetsmarknadsansvarig (ADA) för BKW 2019
NLG har bestämt inom gruppen att ADA för BKW 2019 är Anna Sterley och
Ingeborg Myhrum.

3.2. Informationsrunda
Niklas har uppmanat folk att nominera till excellence-stipendiet samt haft
kontakt med sin motsvarighet i Uppsala.
Camilla har godkänt äskan från organisationen.

4. Beslutspunkter
4.1 Val av Åre-ansvariga 18/19
Valberedningen (Cecile) presenterar de sökande. Sara Värnqvist och Jessica
Ruud är på plats och söker tillsammans. Anna Sterley och Isak Vallinder söker
även tillsammans men är inte närvarande på mötet.
Jessica och Sara presenterar sig själva.
Mötet ställer frågor.
Jessica och Sara lämnar rummet.
Cecile läser upp den presentation som Isak och Anna har skrivit.
Anna och Isak rings upp och mötet ställer frågor.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att välja Jessica Ruud och Sara Värnqvist till Åre-ansvariga 18/19.
Jessica, Sara och Cecile lämnar mötet 18.13.

4.2. Proposition om gemensamt kandiderande till
förtroendevaldsposter
Johanna har tagit fram ett förslag på proposition med tre olika alternativ. Dessa
alternativ är:

Alternativ 1
Förtroendevaldsposter som inte ingår i styrelsen, inte har ekonomiskt ansvar
och inte har en korresponderande vice-roll kan sökas gemensamt av två
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kandidater. Om de blir valda kan de antingen dela upp rollen på olika delar av
verksamhetsåret, eller dela rollen under hela verksamhetsåret.

Alternativ 2
Förtroendevaldsposter som inte ingår i styrelsen, inte har ekonomiskt ansvar
och inte har en korresponderande vice-roll kan sökas gemensamt av två
kandidater, och rollen ska då delas upp mellan dem. Datum ska då specificeras
för vem som innehar rollen under vilka perioder av verksamhetsåret.

Alternativ 3
Förtroendevaldsposter kan inte sökas gemensamt av flera kandidater, utan varje
roll kan endast innehas av en person i taget.
Mötet diskuterar och kommer fram till att alternativ 1 är det rimligaste
alternativet med några ändringar. Det kommer bli svårt att specificera datum
och det har tagits upp önskemål flera gånger under sektionens historia om att
kunna söka samma roll.
Alternativet kommer lyda:
Förtroendevaldsposter som inte ingår i styrelsen, mottagningspresidiet,
valberedningen, inte är revisorer, inte har ekonomiskt ansvar och inte har eller
är en korresponderande vice-roll kan sökas gemensamt av två kandidater. Om de
blir valda har dessa gemensamt ansvar under hela verksamhetsåret.
Denna text skall läggas i reglementet under punkt 3. Förtroendevalda.
Mötet beslutade
att lägga fram en proposition om revidering av reglemente till sektionsmötet 16/5
som lyder: Förtroendevaldsposter som inte ingår i styrelsen, mottagningspresidiet,
valberedningen, inte är revisorer, inte har ekonomiskt ansvar och inte har eller är
en korresponderande vice-roll kan sökas gemensamt av två kandidater. Om de blir
valda har dessa gemensamt ansvar under hela verksamhetsåret.
Mötet tar paus 18.50.
Mötet återupptas 19.12.

5. Diskussionspunkter
5.1. Överlämning
Det är svårt att sätta ett datum då det är så få valda i styrelsen 18/19. Det kan
vara bra att lägga fram några alternativ. 22 och 23 maj är passande datum och
ska föreslås för styrelsen 18/19.
Camilla, Sigvard, Niklas och Samantha ansvarar för överlämningen.
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5.2. Förtroendevaldsutbildning
Mötet diskuterar och kommer fram till att det vore lämpligast att ha
förtroendevaldsutbildningen samma dag som överlämningen men senare den
dagen. Det vill säga 22 eller 23 maj ska föreslås för förtroendevalda 18/19.
Johanna, Erika och Hugo ansvarar för förtroendevaldsutbildningen.

6. Övrigt
Inget övrigt.

7. Mötet avslutas
Johanna förklarar mötet avslutat 20.23
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta
möte:
_______________________________
Mötesordförande, Johanna Lindsten

_______________________________
Sekreterare, Erika Qvick

_______________________________
Justerare, Niklas Wallhed

_______________________________
Justerare, Camilla Blomqvist
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