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1. Mötet öppnas
Sophia förklarade mötet öppnat kl 18.20.

2. Justerare väljs
Mötet beslutade
att
välja Amanda Sievers och Arvid Emilsson till justerare.

3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

4. Kort rapport från samtliga närvarande om vad som
händer inom deras post
Linnea – klubbmästare: Klubbmästarråd 26/2. Valborgsinformation kommer snart. CL:s
nästa klubbmästare kommer snart att väljas, kandidaturstopp 28/2. Intresserade av att
anordna en frukost, liknande ett event som hölls på data för några veckor sedan. Detta
var gratis för sektionsmedlemmar. CLW är intresserade av att anordna något liknande,
men behövs då någon form av sponsring från sektionerna. Eventet behöver inte vara
gratis, men gärna subventionerat och billigt för sektionsmedlemmar, och något dyrare
för icke-medlemmar.
Arvid – ettans representant: Försöker tagga folk att söka till Mottagningen!
Aisan – SNO: Utvärderingsdagen gick bra. Nästa vecka ska studienämnden göra
sammanställningar av dagen samt ta fram ett dokument rörande de vanligaste tankarna
och åsikterna.

Amanda – mottagningsansvarig: Söker gruppchefer och har haft mycket intervjuer.
Lokalbokningar har inletts, arbetet flyter på bra.
Sofie – NLG: Arbetar på att ordna nya event.
Vincent – PAS: Har fått en förfrågande från kansliet om en person i styrelsen som är
internationellt ansvarig. Förslag om att PAS gör detta. Har haft ett möte med KTH
Sustainability, det har länge förts en dialog av att ha en utvärdering av alla sektioner och
utbildningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Råder att någon i sektionen är ansvarig
för hållbarhetsfrågan på programmet. Mer information från kansliet och KTH kommer
troligen.
Sophia – vice ordförande: Arbetar mycket med att skapa ett förslag på nästa års budget.

5. Gråttboken
Mötet beslutade
att
anta Gråttboken i dess uppdaterade form.

6. Proposition om sektionshistoriker
Förslag om att sektionshistorikern ska väljas av sektionsmötet istället för av styrelsen.
Mötet beslutade
att
ställa sig positivt propositionen om sektionshistoriker med ändringen att
sektionshistorikern ska väljas på sektionsmötet.

7. Proposition om valberedningen
Mötet beslutade
att
ställa sig positivt till propositionen om valberedningen.

8. Bemötande av motioner
Det finns en motion som inkommit inför SM4, gällande Konstwerket.
Mötet beslutade
att
ställa sig positivt till motionen om Konstwerket.

9. Verksamhetsplanen 2014-2015
Mötet gick igenom det förslag på verksamhetsplan för 2014/2015 som tagits fram och
genomförde en del förändringar och justeringar.
Mötet beslutade
att
bifalla verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2014/2015.

10.

Budget 2014-2015

Mötet gick igenom det förslag på budget för 2014/2015 som fanns och arbetade vidare
med detta.
Mötet beslutade
att
bifalla budgetförslaget för verksamhetsåret 2014/2015.

11.

Övrigt

NLG vill köpa in pikétröjor att använda vid event och äskar därför 4000 kr för detta.
Mötet beslutade
att
NLG ska få 4000 kr i syfte att köpa in pikétröjor.

12.

Mötet avslutas

Sophia förklarade mötet avslutat kl 22.13.
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