Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö
Styrelsemöte 2014-03-01
Adress: Kungshamra 44B (Hemma hos Aisan)
Styrelsemöte nr 11, VÅ 2013/2014
Datum: 2014-03-01
Tid: 11.06–13.15
Närvarande: Vide Richter (ordförande), Jenny Norrman (sekreterare), Aisan Rasouli
(SNO), Sofie Malm (NLG), Arvid Emilsson (ettans representant), Amanda Sievers
(mottagningsansvarig), Vincent Gliniewicz (PAS)

1. Mötet öppnas
Vide förklarade mötet öppnat kl 11.06.

2. Justerare väljs
Mötet beslutade
att
välja Arvid Emilsson och Vincent Gliniewicz till justerare.

3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

4. Kort rapport från samtliga närvarande om vad som
händer inom deras post
Sofie – NLG: Inget nytt sedan förra mötet.
Aisan – SNO: Ska ha möte på torsdag och sammanställa utvärderingsdagen.
Amanda – mottagningsansvarig: Har gått ut med vilka som är gruppchefer.
Arvid – ettans representant: Inget nytt sedan förra mötet.
Vincent – PAS: Inget nytt sedan förra mötet.
Vide – ordförande: Inget nytt.

5. Datum och annat smått
Följande datum bestämdes:

-

Förtroendegasque (förtroendevalda i år, tidigare förtroendevalda, medlemmar i
nämnder): 25 april
Förtroendekväll samt prata överlämning (förtroendevalda i år, och nyvalda till nästa
år): 7 maj
Häng med CL:s styrelse: 26 mars
Grillchill med CL (alla i W och CL): 3 maj

6. Diskussionspunkt
a) Överlämning
Gruppdiskussioner fördes kring hur överlämning på bästa sätt bör ske. Det är många
tankar kring saker som bör ingå i en överlämning för att denna ska räknas som bra. Vide
skickar en testamentemall till alla i styrelsen som ska användas för att göra en bra
överlämning. I mallen ska information fyllas i efter att personen just blivit vald (detta
fungerar alltså inte nu), under året och just före avgång. Testamentena sparas sedan i ett
arkiv för att personer som är nya på poster ska kunna gå tillbaka flera år och läsa tankar
och idéer som tidigare personer har haft. Det är fritt att ändra i mallen om den inte
passar den specifika posten, men kom ihåg att fylla i den och använda vid
överlämningen!
b) Gruppdiskussioner
Följande frågor diskuterades i först smågrupper och sedan alla tillsammans:
-

Hur gör vi det roligt att engagera sig, oavsett nivå? Om vi lyckas, hur visar vi att det
är roligt?
Hur ser en optimal nämndmängd ut (vilka nämnder borde finnas i en sektion för att
tillfredsställa dess syfte)?

7. Övrigt
Semlor ska erbjudas till SM4, 35 st och först till kvarn gäller.
Diskussion kring årets budget, eventuellt kommer ändringsyrkande att göras på SM4:
Inga pengar bör flyttas från nämnderna som inte använt sina pengar ännu. Varför ligger
så mycket pengar på förbrukningsmaterial? Eventuellt kan det köpas stolar till Gråttan
för dessa pengar. 3-årsgasquen vill gärna ha mer pengar om utrymme finns, 5000 kr
från förbrukningsmaterial. Under representation bör lite pengar ges tillbaka till
styrelsemedlemmar som varit på andra sektioners fingasquer som representanter för
W-sektionen. Det är viktigt att de pengar som avsatts till en nämnd används i rätt syfte
och att pengarna faktiskt spenderas.
Diskussion kring budgetförslaget för verksamhetsåret 2014/2015:

Fanan kommer inte att kosta 120 000 kr och därför bör 20 000 kr från besparing av fana
flyttas till en ny post äskningsbara pengar.

8. Mötet avslutas
Vide förklarade mötet avslutat kl 13.15.

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

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande, Vide Richter

Sekreterare, Jenny Norrman

_______________________________

_______________________________

Justerare, Arvid Emilsson

Justerare, Vincent Gliniewicz

