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1. Mötet öppnas
Vide förklarade mötet öppnat kl 18.12.

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

3. Adjungeringar
Inga adjungeringar nödvändiga på detta möte.

4. Kort rapport från samtliga närvarande om vad som
händer inom deras post
Aisan/Sofia - SNO: Viktigt att alla fyller i terminsutvärderingar. Uppmanar alla att delta
på studienämndens utvärderingsdag den 22 februari. Gratis bowling för alla som deltar
hela dagen!
Elham - kommunikationsansvarig: Har gjort slut med den förra mailtjänsten. Har hittat
en ny, förhoppningsvis kommer nyhetsbrevet ut på onsdag kväll eller torsdag. Vid behov
av hjälp med affischer- säg till! Om någon inte har koll på hur w-sektionenadresserna
används går det bra att kontakta Elham. Det är viktigt att lägga adresserna som hemlig
kopia, eftersom adresserna inte ska offentliggöras.
Sofie - NLG: Har många event i vår. Information kommer ibland annat nyhetsbrevet.

Linnea - klubbmästare: Valborg kommer att krocka med det planerade datumet för
treårsgasuen, som måste flyttas. 4 april är det sektionsgasque. 22 mars är det tentapub.
Maten till sektionsmöten som är samma dag som det är pub kommer gå att laga i
samarbete med CLW. En redovisning över CLW:s ekonomi (från föregående år) finns
sammanställd och färdig under kvällen eller imorgon.
Amanda - mottagningsansvarig: Arbetar på. Har haft en idékväll. Till och med den 14:e
februari är ansökningarna till gruppchefer öppna.
Sophia - vice ordförande: Håller på med mottagningsekonomin, arbetar en del med Carl
angående förra ekonomin och pratar med Arvid angående 2014:s mottagning. DSSG
kommer att ha mer ansvar för sin egen budget. W-spexet kommer också att börja
bokföra själva.
Arvid - ettans representant: Ettan pluggar på!
Vincent - PAS: Har träffat Karina och skrivit en mall för masterkatalogen. Denna har gått
ut till alla ansvariga, målet är att alla beskrivningar ska vara likvärdiga. Har möte med
ITM-kansliet på torsdag, om någon har något att framföra går det bra att prata med
Vincent innan.
Jenny - sekreterare: Har skickat ut kallelse till SM3 och kommer att skicka ut
handlingarna imorgon.
Vide - ordförande: Jätteroligt att alla i styrelsen är med på detta möte! Nytt datum för
kickoffen borde bestämmas idag.

5. Sektionslokalsrokaden
Alla sektionsordföranden och lokalansvariga har haft ett möte angående sektionslokaler.
Ett förslag på hur sektionslokalerna ska se ut och vilka sektioner som ska ha lokal var
har sänts ut före mötet till alla i styrelsen. Detta förslag ska senare sändas in till KTH.
Mötet beslutade
att
förslaget på sektionslokalsrokaden ser bra ut.

6. Proposition om förändringar i styrelsesammansättning
Förslag på förändring i propositionen om att detta ska börja gälla först vid
verksamhetsårets skifte. Förslaget diskuterades noggrant, för- och nackdelar fördes
fram och resonerades kring.
Mötet beslutade
att
avslå propositionen om förändringar i styrelsesammansättningen.

7. Behandling av motioner
Mötet beslutade
att
ställa sig positiv till motionen om W-spexet som förening.
Kring motionen om stadgeändringar angående kandidaturer föreslogs två ändringar: det
bör stå läsdagar istället för dagar i stadgarna och kandidaterna bör offentliggöras och
sändas ut senast fyra läsdagar innan mötet och inte tre dagar innan (för att detta ska
sammanfalla med utsändning av handlingar).
Mötet beslutade
att
motionen föredras med ovan nämnda förändringar.
Mötet beslutade
att
prova en användning av de föreslagna stadgarna på Val-SM.
Mötet beslutade
att
ställa sig negativ till motionen om stadgeändringar angående kandidaturer
med nämnda förändringar.

8. Inför SM3
a) Uppgifter
Kajsa kommer att lägga upp en lista på Facebook med uppgiftsfördelning.

b) Redovisning av årets verksamhetsplan
Årets färgkodade verksamhetsplan ska redovisas. Alla ska gå igenom sina delar av
verksamhetsplanen och snarast sända till Vide. Färgkoda enligt följande:
Rött- inte ännu påbörjat
Gult- delvis påbörjat
Grönt- färdigställt

c) Verksamhetsplansworkshoppen
Hur ska detta genomföras? Ett förslag är en gruppindelning med en styrelseperson i
varje grupp. Åsikter tas in och antecknas av styrelsepersonen. Vide kan ta fram ett
dokument som hjälp för att leda diskussionerna.

9. Inför SM5, valprocessen och vakanta poster.
Linnea föreslår att Val-SM flyttas från 23 april till 22 april för att den nyvalda
klubbmästaren ska kunna gå på klubbmästarrådet.

Mötet beslutade
att
flytta Val-SM från 23 april till 22 april.
Den 12 maj kommer ett extrainsatt SM att hållas, utifall att posterna på Val-SM inte fylls.
Styrelsemöte x: den 1 mars 2014 kl 09.30 hos Aisan (Kom i tid!)
Styrelsemöte x: den 25 mars 2014 kl 17.15

10.

Övrigt

Sofie och Anders har haft en del problem kring reklam. Det är mycket bra information
som kommer in till NLG, men det upplevs svårt att bedöma vad för information som ska
sändas vidas eller inte. Det är svårt att ta ställning till hur event ska marknadsföras. En
idé kan kanske vara att NLG har en egen kommunikationskanal.
Ett datum för en ny kickoff behöver bestämmas (då den tidigare blev inställd på grund
av för lågt deltagande). Två till styrelsemöten kommer att läggas in under våren, där
fokus ska ligga på strategiarbete.

11.

Mötet avslutas

Vide förklarade mötet avslutat kl 20.18.

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

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande, Vide Richter

Sekreterare, Jenny Norrman

_______________________________

_______________________________

Justerare, Sophia Åman

Justerare, Vincent Gliniewicz

