Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö
Styrelsemöte 2014-03-25
Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E32)
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Datum: 2014-03-25
Tid: 17.27–18.37
Närvarande: Vide Richter (ordförande), Jenny Norrman (sekreterare), Aisan Rasouli
(SNO), Alexander Boley (vice mottagningsansvarig), Vincent Gliniewicz (PAS), Kajsa
Lundgren (ledamot), Sofia Ulin (SNO), Sophia Åman (vice ordförande), Elham
Kalhori (kommunikationsansvarig), Linnea Lidén (klubbmästare), Jakob Sahlin

1. Mötet öppnas
Vide förklarade mötet öppnat kl 17.27.

2. Justerare väljs
Mötet beslutade
att
välja Kajsa Lundgren och Sophia Åman till justerare.

3. Adjungeringar
Mötet beslutade
att
ge Jakob Sahlin yttranderätt och Alexander Boley yttrande- och rösträtt i
Amanda Sievers plats.

4. Kort rapport från samtliga närvarande om vad som
händer inom deras post
Vide – ordförande: Arbetar mest med det som kommer diskuteras på mötet.
Sofia och Aisan – SNO: Hade utvärderingshappening för första gången igår. Flest ettor
deltog och i princip inga från andra årskurser. De som deltog uppskattade eventet. Den
14 april kommer ett utbytes- och mastervalsmingel att hållas.
Sophia – vice ordförande: Budgetförslaget är omgjort och beslut om detta tas idag.
Elham – kommunikationsansvarig: Har filat på en visuell kommunikationsdel för att få
folk att kandidera till posten.
Jenny – sekreterare: Åker bort snart och kommer missa en del möten.

Alexander – vice mottagningsansvarig: Har fått väldigt få ansökningar jämfört med förra
året. Det finns inga lokaler att vara i till gasquerna på grund av ombyggnader, det
funderas på hur detta ska lösas.
Vincent – PAS: Det kommer att hända mycket nytt i april, men inte just nu.
Linnea – klubbmästare: Har 10-årsjubileum på fredag. Information om sektionsgasquen
nästa vecka ska komma ut idag. Sofie gör klart det sista i budgeten och den ser bra ut.

5. Budget 2014-2015
Förslag på förändring: I utgifter kommer endast 80 000 kr av Studiemiljönämndens
projekttillgångar att spenderas, istället för 105 000 kr som i ursprungsförslaget.
Mötet beslutade
att
anta budgetförslaget för 2014-2015 med ovan nämnda ändring.

6. Inför Val-SM
a) Hur taggar vi folk att komma?
Det har varit dålig uppslutning på de senaste sektionsmötena. Förslag på matomröstning
i god tid innan mötet. Vi bör göra inspring i ettan och tvåan innan mötet, förslagsvis där
personer kan få en bulle om mötet är inskrivet i kalendern. Fler idéer välkomnas, skriv i
styrelsegruppen på Facebook! Elham ska försöka göra extra mycket reklam för mötet.
b) Hur taggar vi folk att söka?
Kandidaturstopp den 13:e april 2014. Alla ska uppdatera postbeskrivningarna senast 30
mars 2014, mailas till Valberedningen! De förtroendevalda under detta år måste alla
själva försöka tagga och inspirera människor till att söka. Det bör framgå tydligt vilka
poster som är styrelseposter i dokumentet med postbeskrivningar. Vide ser till att det
finns en text som handlar om hur det är att sitta i styrelsen.
c) Vilken dag har vi Val-SM?
Förslag om att Val-SM flyttas till onsdagen den 23 april 2014.
Mötet beslutade
att
flytta Val-SM till onsdagen den 23 april 2014.

d) Datum för extramötet.
Om alla poster inte fylls på Val-SM kommer ett extramöte att hållas den 12:e maj 2014. I
handlingarna till ordinarie SM ska det framgå vilka poster som det inte finns
kandidaturer. Kandidaturstopp till det extrainsatta SM är den 4:e maj 2014.

7. Övrigt
All information kring utbyte, vilka kurser som tillgodoräknas och liknande bör tas
omhand. Kansliet menar att denna information omhändertas, men att förenkla detta
inom sektionen vore kanske bra. Om en internationell nämnd skapas kan de ha hand om
att sammanställa dessa uppgifter.
Inför samarbetet med W från Lund och Uppsala, mer sektions- och postspecifika samtal
bör hållas. Tid bör avsättas för att arbeta på den gemensamma hemsidan efter önskemål.
Alla som ska delta på samarbetet ska ha en sida Powerpoint var och berätta om sin post.
Det finns en mall från förra samarbetsträffen. Information om nämnder ska också finnas.
Vad ska vi göra på fredag kväll när Lund och Uppsala är här? Tanken var middag på
Hermans och sedan gå till baren på Nymble innan eftersläppet på sektionsgasquen. Bar
Nymble har stängt och förslagsvis kan vi gå till Lion Bar istället.
Den 12 april 2014 är THS Cocktailparty och några andra stora event. Den 17 maj 2014 är
det treårsgasuqe. 7 juni 2014 är årets sista tentapub.

8. Mötet avslutas
Vide förklarade mötet avslutat kl 18.37.

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

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande, Vide Richter

Sekreterare, Jenny Norrman

_______________________________

_______________________________

Justerare, Sophia Åman

Justerare, Kajsa Lundgren

