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1. Mötet öppnas
Vide förklarade mötet öppnat kl 12.21

2. Justerare väljs
Mötet beslutade
att
välja Sophia Åman och Linn Fröström till justerare.

3. Kort rapport från samtliga närvarande om vad som
händer inom deras post
Sophia – vice ordförande: Ber alla i styrelsen kolla igenom budgeten till nästa
styrelsemöte (16 december) för att vi tillsammans ska kunna gå igenom den. Kassaboken
för nämnderna ska vara inne senast 22 december.
Elham – kommunikationsansvarig: Nyhetsbrevet går inte att skicka iväg, hoppas få svar
från supporten om vad felet kan vara. Akuta nyheter kan läggas upp på exempelvis
Facebooksidan undertiden. Återkommer när det fungerar igen!
Aisan/Sofia – SNO: Programutvärderingsgruppmöte i måndags. Har varit en del problem
med mark- och vattenspåret, har kommit ut med fel information angående master och
KEX. Detta är löst nu och de som går spåret får söka valfritt masterspår.
Har diskuterat igen angående förändring av strimman på EKM-kursen.
Sofie – NLG: Stort event med Sweco den 23 januari. Finns 140 platser riktade till hela
skolan, platserna kommer antagligen ta slut snabbt.

4. Samarbete med Lund
Några från styrelsen har varit i Lund och diskuterat samarbetet mellan dem, Uppsala och
oss. En gång per termin ska styrelserna träffa varandra, för att utbyta erfarenheter och ha
roligt tillsammans. Länkning till varandras hemsidor ska finnas på respektive
sektionshemsida.
Som förslag ska vår sektion på KTH anordna träffen i vår. Det finns pengar i budgeten som
kan omfördelas till detta arrangemang. Planering kommer att krävas, men det behöver
inte ta allt för mycket tid. Detta arrangemang skulle vara väldigt bra för att marknadsföra
oss. Linköping och Karlstad kan också vara intressanta att involvera i samarbetet.
Mötet beslutade
att
samarbetet med Lund och Uppsala ska påbörjas och att mötet i vår ska hållas
på KTH.
Sofie berättar en del om mötet i Lund. Det finns många bra tips för hur vi ska få folk att
engagera sig mer. Att ha ett funktionärsregister, över alla som är aktiva i exempelvis en
nämnd kan vara en god idé. Både Lund och Uppsala söker stipendier från Unga forskare
till sektionen. Diskuterades kring en flytande arbetsmarknadsmässa i framtiden mellan
de olika sektionerna.

5. Övrigt
Vide diskuterar kring nomineringar vid val. För närvarande har vi anonyma och utan
motiveringar, i framtiden kanske det är lämpligare att kräva motivering vid nominering
och samt namn på nomineraren. Detta är dock Valberedningens beslut.
Hur kan vi fånga upp ettorna/andra årskurser och visa att det finns tid till och framför allt
är roligt att engagera sig? Bra om styrelsen redan under Mottagningen kan visa upp sig
mer. Hur vi ska få folk att engagera sig bör diskuteras vidare.

6. Mötet avslutas
Vide förklarade mötet avslutat kl 12.56.
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