Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö
Sektionsmöte 2014-03-04
Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36)
Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014
Datum: 2014-03-04
Tid: 17.38 -18.22
Närvarande: Se punkt 1.4

1. Formalia
1.1 Mötets öppnande
Jakob Sahlin förklarade mötet öppnat kl 17.38.

1.2 Mötets behöriga utlysande
Kallelse har skickats till samtliga sektionsmedlemmar, legat på hemsidan samt på
Facebook.
Mötet beslutade
att
mötet är behörigt utlyst.

1.3 Anmälda förhinder
Inga anmälda förhinder.

1.4 Närvarande
Namn
Aisan Rasouli
Alexander Arozin
Arvid Emilsson
Claes Hällström
Elham Kalhori
Elin Malmgren
Emelie Elmertoft
Fanny Ahlberg
Gabriella Molinder
Henrik Wiklund
Jakob Sahlin
Jenny Norrman
Johannes Bedoire Fivel
Kajsa Lundgren
Linnea Lidén
Maja Reichard
Mona Date
Simon Ottosson
Sofia Ulin
Sofie Malm

In [punkt/tid]

Ut [punkt/tid]

4.3/18.00

4.3/18.00

4.3/18.00

Sophia Åman
Veronica Dunér
Vide Richter
Viktor Briggner
Vincent Gliniewicz

1.5 Val av mötesordförande
Mötet beslutade
att
välja Jakob Sahlin till mötesordförande.

1.6 Val av mötessekreterare
Mötet beslutade
att
välja Jenny Norrman till mötessekreterare.

1.7 Val av två justerare tillika rösträknare
Mötet beslutade
att
välja Claes Hällström och Gabriella Molinder till justerare tillika rösträknare.

1.8 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

1.9 Fastställande av föredragningslistan
Förslag på tillägg:
2.13 Information från THS
Förslag på borttagning:
3. Utdelning av pris till årets lärare
Mötet beslutade
att
fastställa föredragningslistan med ovan nämnda ändringar.

2. Diskussions- och informationspunkter
2.1

Information från Ordförande

3:e maj är det ett event med grillning och liknande med CL. Mer information kommer
längre fram.

2.2

Information från Vice Ordförande

Nulägesanalys kring budgeten. Mycket pengar finns kvar på posten Påverkanstorg- och
sektionsmöten, det är planerat att detta ska läggas på resterande sektionsmöten. Det
finns en del andra poster där pengarna inte använts, men Sophia har pratat med berörda
angående detta. I övrigt ser budgeten bra ut.

2.3

Information från PAS

Ska gå igenom resultaten från utvärderingsdagen.

2.4

Information från SNO

Ska gå igenom resultaten från utvärderingsdagen. Ska dela ut pris till Hans Havtun, årets
lärare, vid tillfälle.

2.5

Information från NLG

Har ett event med Grontmij den 25:e mars. Anmäl intresse snarast, då platserna snabbt
går åt!

2.6

Information från CLW

Sektionsgasque: 4:e april, sektionerna tillsammans bestämmer tema. Information
kommer via Facebook och CLW:s hemsida.

2.7

Information från Mottagningen

Har precis valt gruppchefer. Denna vecka öppnas ansökan för andra mottagare. Har gjort
ett preliminärt schema för Mottagningen.

2.8

Information från Jämlikhetsnämnden

Arbetar med CL för att ta fram en diskrimineringshandlingsplan.

2.9

Information från Idrottsnämnden

Ingen information.

2.10 Information från W-spexet
Ingen information.

2.11 Information från ENIA- kommittén
Ingen information

2.12 Information från KF
Har inte haft något möte sedan senaste SM. Val till KF sker i början av april.

2.13 Information från THS
Fortsatta renoveringar pågår, främst i bastun, men detta bör vara klart inom en snar
framtid. Regeringens förslag på sänkt studiebidrag har gjort det ganska turbulent de
senaste veckorna. THS har valt att yttra sig i frågan, är för en procentuell jämn
fördelning mellan bidrag och lån, varvid de är emot förslaget.
Sektionslokalsindelning diskuteras på THS och arbetet med detta går överlag bra. Wsektionen kommer att vara kvar i Gråttan tillsammans med CL. Alla sektionslokaler har
alkoholtillstånd, som ändrades för ett antal månader sedan. Detta försvårade att komma
in på alla pubar om personen i fråga inte är sektionsmedlem på den aktuella sektionen.
Frågan diskuteras av KTH:s evenemangschef i syfte att få till en förbättring.

3. Beslutspunkter
Andra läsningen:

3.1 Motion om W-spexet som förening
Mötet beslutade
att
anta motionen om W-spexet som förening.
Första läsningen:

3.2 Motion om Konstwerket
Ett förslag på tilläggssyrkande lades fram. Att i reglementet lägga till:
2.xx Konstwerkets ordförande
Är sammankallande i Konstwerket
Mötet beslutade
att
anta motionen om Konstwerket med ovan nämnda tilläggsyrkande.

3.3 Proposition om sektionshistoriker
Ett förslag på ändringsyrkande lades fram:
Väljs på sektionsmöte efter fri nominering till väljs på sektionsmöte
Mötet beslutade
att
anta propositionen om sektionshistoriker med ovan nämnda
ändringsyrkande.

3.4 Proposition om valberedningen
Ett förslag på ändringsyrkande lades fram:
Består av 2-5 personer istället för består av 5 personer.
Mötet beslutade
att
anta propositionen om valberedningen med ovan nämnda ändringsyrkande.

4. Revidering av budget 2013/2014
En del förutsättningar har förändrats sedan budgeten lades för 2013/2014 och därför är
det nödvändigt att göra en revidering av denna. Förslag på följande förändring i
revideringen:
5000 kr från förbrukningsmaterial går till 3-årsgasquen, det vill säga att 3-årsgasquen
får 15000 kr istället.
Mötet beslutade
att
bifalla revideringen av budgeten 2013/2014 med ovan nämnda ändring.

5. Verksamhetsplan 2014/2015
Mötet beslutade
att
anta verksamhetsplanen för 2014/2015.

6. Budget 2014/2015
En del förslag om förändringar lades fram.
Mötet beslutade
att
bordlägga budgetförslaget för 2014/2015 till nästa sektionsmöte.

7. Övrigt
Inga övriga punkter.

8. Mötets avslutande
Jakob Sahlin förklarade mötet avslutat kl 18.22.

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

_______________________________

_______________________________

Ordförande, Vide Richter

Sekreterare, Jenny Norrman

_______________________________

_______________________________

Justerare, Claes Hällström

Justerare, Gabriella Molinder

