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Styrelsemöte nr 13, VÅ 2013/2014
Datum: 2014-04-10
Tid: 19.05–20.22
Närvarande: Vide Richter (ordförande), Sofia Ulin (SNO), Sophia Åman (vice
ordförande), Jenny Norrman (sekreterare), Amanda Sievers (mottagningsansvarig),
Kajsa Lundgren (ledamot), Arvid Emilsson (ettans representant), Elham Kalhori
(kommunikationsansvarig), Vincent Gliniewicz (PAS), Linnea Lidén (klubbmästare)

1. Mötet öppnas
Vide förklarade mötet öppnat kl 19.05.

2. Justerare väljs
Mötet beslutade
att
välja Elham och Arvid till justerare.

3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

4. Kort rapport från samtliga närvarande om vad som
händer inom deras post
Kajsa – ledamot: Det händer inte så mycket inom ledamotsposten. Planerar 3årsgasquen för fullt, alla borde gå!
Amanda – mottagningsansvarig: Har rekryterat mottagare klart. Ska fortsätta
planeringen.
Arvid – ettans representant: Försöker motivera folk att söka till styrelsen och andra
förtroendeposter.
Elham – kommunikationsansvarig: Kommunikation och jämlikhetsnämnden har ett
samarbete med information kring Val-SM. Detta har fått god respons.
Vincent – PAS: Har haft möte med en ny ”post” på KTH: pedagogisk utvecklare. De ska
utveckla ett nytt sätt för att utvärdera kurser. Detta kommer att inledas med ett testår
och om utfallet är positivt kommer troligen arbetet att fortsätta.

Har diskuterat samarbete mellan sektioner kring internationellt arbete och förekomsten
av internationella nämnder i sektionerna. Ett arbete med att skapa en databas med
kurser som tillgodoräknats (och annan nödvändig information) utomlands ska påbörjas
av internationella koordinatorerna.
Sofia – SNO: Ska ha ett master- och utbytesmingel på måndag med representanter från
de olika mastrarna och personer som varit på utbyte. Sammanställer
kursutvärderingarna.
Sophia – vice ordförande: Deklarationen kommer snart, har sammanställt data inför
detta.

5. Val av Talman
Mötet beslutade
att
välja Per-Viktor Bryntesson till talman.

6. Inför Val-SM
Vide har funderat på om styrelsen ska sitta längst bak på mötet (förutom talman och
sekreterare). Tanken med detta är att styrelsen inte ska vara i centrum, och att rösterna
inte ska få mer makt än andra röster. På försök ska detta testas på Val-SM.
a) Påverkanstorg?
Mötet beslutade
att
ha ett påverkanstorg inför Val-SM onsdagen den 23 april kl 12-13.
I och med detta beslut kommer förtidsröstningen att pågå fram till kl 17 onsdagen den
23 april 2014.
b) Mat?
Maten till Val-SM kommer troligen att beställas, detta får kosta max 4000 kr. Sophia
kollar upp vilka möjligheter som finns och därefter bestäms om maten ska beställas eller
inte.
c) Lunchstyrelsemöte!
Måndagen den 14 april kl 12-13 är det lunchstyrelsemöte.

7. PM om representation
Mötet beslutade
att
anta PM:et om representation.

8. Gasquen på W-samarbetet
De två personer från CLW som arbetade på gasquen arbetade över 13 timmar (innan
och efter), vilket inte känns schysst. Detta berodde främst på en kommunikationsbrist.
Hur ska vi tacka dessa personer? De kommer att få presentkort på bio som tack för
hjälpen främst som tack för att de arbetade så mycket längre än planerat.
På grund av okunskap kring hanteringen av kassaapparaten diffade bokföringskvittot på
ca 200 kr, vilket gör att denna summa kommer att behöva betalas av sektionen för att
CLW:s bokföring ska stämma.
Tillsammans CL och CLW bör en policy och handlingsplan tas fram för hur samarbete
med CLW ska ske. CLW arbetar med att hitta tid för ett möte där detta diskuteras.

9. Förtroendegasquen
Denna är planerad till den 25:e april. Sophia, Vide och Linnea kan vara med och planera
innan. Kajsa och Arvid kan arbeta på gasquen.

10. Övrigt
Sustainable Technology vill inte längre samarbeta med vår sektion. Eventuellt bör vi ta
bort förändringen i vår stadgar.

11. Mötet avslutas
Vide förklarade mötet avslutat kl 20.22.
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:

_______________________________

_______________________________

Mötesordförande, Vide Richter

Sekreterare, Jenny Norrman

_______________________________

_______________________________

Justerare, Elham Kalhori

Justerare, Arvid Emilsson

