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1. Mötet öppnas
Vide förklarade mötet öppnat kl. 18.59.

2. Justerare väljs
Mötet beslutade
att
välja Kajsa och Arvid till justerare.

3. Kort rapport från samtliga närvarande om vad som
händer inom deras post.
Vide (ordförande): Kontrollen av Gråttan av Livsmedelsverket blev godkänd (7/11
2013)
Aisan & Sofia (SNO): Kursutvärderingar håller på, viktigt att åk 1 och 2 fyller i.
Sofie (NLG): Kanske är ett stort event på G, höll ögonen öppna!
Vincent (PAS): Ska hålla utvärderingsdag tillsammans med SNO någon gång nästa
termin.

4. Godkännande av förra årets verksamhetsberättelse
Alla i styrelsen ska skriva under alla sidor i förra årets verksamhetsberättelse för att
godkänna denna. Detta innebär inte att styrelsen står för att själva innehållet stämmer,
utan styrelsen skriver under på att det är en giltig verksamhetsberättelse.

5. PM Gråttboken
Framtagen av SNO och Sture förra året, dessa är också ansvariga för uppdatering av
PM:et. Innehåller regler för bokning, ansvar, allmänna regler, jämställdhet,
kontaktuppgifter m.m. Två förslag till förändringar (mot tidigare version som mailats ut
till styrelsen) under rubriken jämställdhetsarbete: ändra Elhams mailadress samt byta
titel för stycket till jämlikhetsarbete. PM för Gråttan kommer att fortsätta utvecklas
vidare.
Mötet beslutade
att
anta PM för Gråttan med de två ändringarna angivna ovan.

6. Representationsbudget till Lund.
Fem st personer (Vide, Sofia, Aisan, Sofie och Arvid) ur styrelsen ska åka. Vide och
Sophia har tittat på kostnader kring resan, 6000 kr finns i sektionen budgeterat i övrigtposten. Förslag om att 1000 kr av dessa går till resan till Lund samt att studienämnden
finansierar två biljetter.
Mötet beslutade
att
anta 1000 kr ur budgeten för att delfinansiera resan till Lund.

7. 3 års gasquen, utlysa val av ansvarig?
Förra året kontaktade ansvariga styrelsen och ville vara ansvariga för 2-årsgasquen.
Genom att utlysa ett val blir det mer rättvist och helt säkert någon som tar ansvar. Vore
bra att involvera CLW i arbetet. Tre olika alternativ: Val på SM, val på styrelsemöte, alla
intresserade kontaktar någon i styrelsen.
Mötet beslutade
att
val av ansvarig till 3-årsgasquen sker på ett sektionsmöte, SM.
Val av ansvarig för 3-årsgasquen kommer att ske på SM2.

8. Mål som styrelsen ska jobba för under året
Utifrån idéer och tankar från tidigare brainstorming ska konkreta förslag för vad
styrelsen ska arbeta med under året tas fram.

a) För att uppfylla verksamhetsplanen
Idéer och styrelsens kommentarer/beslut kring dem:
Bättre kommunikation mellan nämnder samt mellan nämnder och styrelsen
-

Förtroendevalsfika eller liknande, kanske en gång per termin. Alla ses och
pratar/presenterar sig

Mötet beslutade
att
försöka anordna en fika/pub för bara förtroendevalda i år eller liknande en
gång per termin.
-

Bättre användning av nyhetsbrevet (att alla nämnder samt individer får vara med
och skriva)

Inget beslut togs, men en bättre användning av nyhetsbrevet ansågs positivt.
-

Facebookgrupp för alla förtroendevalda för att enkelt nå ut med information

Det ska undersökas huruvida förtroendevalda som inte har en plats i styrelsen ställer sig
till detta.
-

Ansvarig i styrelsen för att sköta kommunikation mellan styrelsen och nämnder

Arbetsutskottet arbetar vidare med denna fråga.
-

Vidare planerar Elham att göra ett dokument för att underlätta kommunikation
utåt.

Mer medlemsinflytande
sektionsaktiviteter.
-

och

högre

deltagande

av

medlemmar

på

Evenemangsgrupp: Evenemang för bara W som kräver interaktion med varandra
och ökar socialiseringen mellan årskurser

Mötet beslutade
att
ta fram en evenemangsnämnd med syfte att skapa sociala event riktade till
W-studenter för att öka sammanhållningen inom sektionen.
-

Lyxigare mat och fika på SM samt röstning om vad för mat som serveras på SM
Mer roliga saker kring SM: tävlingar, styrelsen klär ut sig, present till alla som
stannar hela mötet, sektionsklubba

Mötet beslutade
att
hajpa SM mer genom roliga saker under och inför mötet.
-

Mer funktioner på hemsidan som folk använder

Mötet beslutade
att
undersöka möjligheten att skapa forum, kalender, fotoarkiv och dylikt på
hemsidan samt möjligheten att uppdatera med texter eller liknande från skedda
evenemang.
-

Mer reklam för styrelsemöten, ladda upp protokoll o sammanfattning om beslut
på W-Facebook

Mötet beslutade
att
försöka göra mer reklam inför styrelsemöten samt skriva en kort
sammanfattning av mötets viktigaste beslut och länka till protokoll på W-sektionens
Facebooksida.
Att arbeta för att fler sektionsmedlemmar engagerar sig, samt mer belöning till de
som gör det.
-

Få ut information om vad sektionen faktiskt gör, förbättra hemsidan med vilka
personer som innehar vilka poster och vad dessa personer gör samt vad deras
poster/nämnder betyder/gör

Mötet beslutade
att
alla förtroendevalda ska finnas på hemsidan med en bild, text och
kontaktuppgifter.
-

Få igång arbete med föreningar. Kanske ha en workshop för att informera om
vilka typer av föreningar som bör skapas och hur detta görs. Blanda praktiskt och
kreativt

Mötet beslutade
att
som första mål få in föreningar i stadgar och reglemente och som andra mål
anordna någon typ av workshop/event för att upplysa om detta.
-

Gasque för styrelse- eller förtroendevalda

Mötet beslutade
att
det ska anordnas en gasque för förtroendevalda.
-

Gasque med andra sektioners styrelser

Eventuellt aktuellt till våren om tid finns, men inte prioriterat.
-

Mer belöning till engagerade, exempelvis Lund-eventet, något liknande kanske
kan bli årligt?

Mötet beslutade
att
fortsätta utveckla samarbetet med Lund och Uppsala samt att arbeta för att
sektionen i framtiden ska kunna finansiera förtroendevaldas resor till dessa event.
Att det ska vara fördelaktigt för programstuderande att vara sektionsmedlemmar
-

Undersöka möjligheten att höja priser för mat/gasque för ickesektionsmedlemmar

Mötet beslutade
att
aktivt arbeta för att det ska vara billigare att vara sektionsmedlem vid olika
evenemang.

b) Övriga idéer
-

Få W att utnyttja Gråttan mer, ge mer plats åt W i Gråttan.

Det finns ett beslut i PM för Gråttan om att studiero ska råda mellan 8 och 17, med
uppehåll lunchtid. Vide pratar med CL för att göra en gemensam aktion för att informera
om detta.
-

Tidigare Val-SM för att förbättra överlämningar

Mötet beslutade
att
försöka tidigarelägga Val-SM för att underlätta överlämningar.
Följande idéer hann inte diskuteras fullt ut, men ansågs vara intressanta/positiva:
-

Samarbete med olika sektioner där det finns gemensamma masterprogram.
Undersöka möjligheten att övergå till en ledamotsstyrelse
Utreda möjligheten/effekten av att ha en arbetsmarknadsdag

9. Övrigt
Max 415 kr kommer att läggas på varje styrelsemöte i fortsättningen för att denna
budgetpost ska hållas. Max 1150 kr finns budgeterat till varje fortsatt SM.
Vincent har träffat Sofia Norell, som hört om kontakten med Sustainable Technology och
undrar om vi vill anordna mottagning för dessa studenter (det finns pengar från ITM att
få för detta)?

10.

Nästa möte

Flera möten, utöver de som tidigare bestämts är som följer:
Lunchmöte: fredagen den 29/11, kl 12-13
Kvällsmöte: måndagen den 16/12, kl 17

11.

Mötet avslutas

Vide förklarade mötet avslutat 21.22.

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

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande, Vide Richter

Sekreterare, Jenny Norrman

_______________________________

_______________________________

Justerare, Arvid Emilsson

Justerare, Kajsa Lundgren

