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Styrelsemöte nr 7, VÅ 2013/2014
Datum: 2013-12-16
Tid: 18.45–21.06
Närvarande: Kajsa Lundgren (ledamot), Vincent Gliniewicz (PAS), Vide Richter
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1. Mötet öppnas
Vide förklarade mötet öppnat kl 18.45.

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

3. Kort rapport från samtliga närvarande om vad som
händer inom deras post
Vincent (PAS): Har haft många möten senaste tiden (ITM:s kansli, angående utvärdering
av programmet, LÄNK-möte). Det går bra för ettorna och tvåorna. De kurser som
fortfarande är lite svåra är statisk och riskhantering samt energi, klimat och miljö.
Kansliet har bett att sektionen ska börja planera för att i framtiden kunna ha en
arbetsmarknadsdag. Det finns ingen säker statistik över exakt hur många som slutat på
programmet, men detta vore bra. Alla som slutar på programmet ska fylla i en
utvärderingsblankett.
Kajsa (ledamot): Varit på Bergslusse med Linn.
Linnea (klubbmästare): Känner att det inte riktigt finns tid till styrelsearbetet, då
mycket annat kopplat till CLW-arbetet kommer att hända i vår. Johan kommer att föra
talan för Linnea i styrelsen. Rent praktiskt har vi en adjungeringspunkt på dagordningen
där Johan kan beviljas röst- och yttranderätt.
Bar- och PR-mästare finns främst för att avlasta för klubbmästarna. Väljs internt
eftersom klubbmästarna bäst känner mästeristerna. Till våren kommer

sektionsmedlemmar att prioriteras på gasquer och liknande. Detta har inte arbetats med
aktivt tidigare.
Elham (kommunikationsansvarig): Har fått igång tjänsten för nyhetsbrevet, men med en
del trassel. Ett nytt format håller på att utarbetas för att förenkla detta. Nyheter kan
skickas till Elham undertiden, men nyhetsbrevet kommer troligen igång först i januari.
Sofia (SNO): Ska börja planera inför en utvärderingsdag i februari.
Sektionen bör påminnas om vikten av att fylla i kursutvärderingar och enkäter! En stor
del av sektionens pengar kommer från antalet ifyllda utvärderingar.
Viktigt att fylla i enkäten som kommit från THS angående företag och energi och
miljöprogrammet.

4. Revidering av budget
Många förutsättningar har ändrats sedan budgeten lades. Bland annat NLG kommer att
få in mer pengar än budgeterat och arbetsgruppen existerar inte, vilket också medför ett
plus i budgeten. Följande förslag finns på nya punkter i budgeten:
Representation: Presenter till andra sektioner och medverka på gasquer, ca 4000:Förtroendegasque: Gasque för alla förtroendevalda, ca 3500:Föreningar: Möjlighet för föreningar att äska pengar, ca 1500:Lund/Uppsala: Inför träffen som ska anordnas i vår, ca 4000:Överlämning: Överlämning till nästa års styrelse som ett eget event, ca 2000:Styrelsetröjor: Speciella tröjor för styrelsemedlemmar – inget beslut nu
Arbetsmarknadssparande: Sparande inför arbetsmarknadsdag – inget sparande i år
Övrigt: Resterande, ca 5000:Mötet beslutade
att
lägga fram ovanstående på nästa sektionsmöte som förslag av en revidering
av budgeten.

5. Diskussion kring Ws organisationsstruktur
Inledande diskussion i grupper kring vad för rättigheter en student har, samt vad en
student vill ha. Fortsatt funderande kring hur detta ska uppnås, vad för struktur som
behövs för att detta ska fungera och liknande.

Vidare förs diskussion kring den nuvarande styrelsen och dess sammansättning, vilka
poster av dessa är nödvändiga i en styrelse för W-sektionen. Finns det några poster som
inte behöver sitta i styrelsen, det finns ett behov av att minska antalet personer i
styrelsen. Detta främst för att underlätta och effektivisera arbetet. Vide kommer i jul att
ta fram ett förslag på hur styrelsen i framtiden kan se ut.

6. Planering av VT14
Planering av nästa styrelsemöte. Förslag kring att ses en helgmorgon, för att alla ska
vara pigga och möten kan ta längre tid. Lördagen den 18 januari läggs som förslag för ett
möte innehållande stordiskussioner med mycket tid.
Resterande på punkt 6 bordläggs.

7. Planering av W-mötet
Punkten bordläggs.

8. Övrigt
Information från SNO om möjlighet att åka till sin före detta gymnasieskola och promota
Energi och miljöprogrammet. Detta kommer att mailas ut om i vår.

9. Mötet avslutas
Vide förklarade mötet avslutat kl 21.06.

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

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande, Vide Richter

Sekreterare, Jenny Norrman

_______________________________

_______________________________

Justerare, Kajsa Lundgren

Justerare, Vincent Gliniewicz

