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1. Mötet öppnas
Vide förklarade mötet öppnat kl 18.04.

2. Justerare väljs
Mötet beslutade
att
välja Kajsa Lundgren och Amanda Sievers till justerare.

3. Adjungeringar
Mötet beslutade
att
ge Oskar Giesecke, Lennart Kjellman, Helena Falk, Viktor Briggner, Johan
Zackrisson, Fanny Ahlberg och Gabriella Molinder yttranderätt och Linnea Lidén yttrandeoch rösträtt då ingen klubbmästare finns för tillfället.

4. Kort rapport från samtliga närvarande om vad som
händer inom deras post
Sophia – vice ordförande: Betalar många räkningar, har gjort en överlämning.
Linnea – klubbmästare: Ingen efterträdare har valts, men har hittat en efterträdare (som
inte läser på programmet men är med i CLW). Femman gasque och tentapub är på gång.
Ovvebad sker 1 juni.
Elham – kommunikation: Har fått förfrågan om att skicka ut nyhetsbrev snart. Har börjat
med överlämning.

Aisan och Sofia – SNO: Ska på kick-off med kansliet. Ska planera överlämning. Har haft
möte
med
Maria
Malmström
(programansvarig)
och
kemiskolans
grundutbildningsansvarig om kursen material- och energibalanser. Har länkmöte
imorgon kl 10 dit alla är välkomna.
Sofia – NLG: Har haft sitt sista officiella lunchmöte, ska ha överlämning och kick-out för
nämnden.
Amanda – mottagningen: Har mycket att göra klart innan sommaren, kick-offer osv.
Vincent – PAS: Har pratat med kansliet om att försöka harmonisera KEX-jobben så att
det ska gå att läsa andra KEX, ex. indek. Vi måste göra mer reklam för programmet
eftersom det är färre förstahandssökande i år än förra året, ex. bjuda in gymnasieelever
och berätta om programmet. ITM har pratat om att börja med utvärderingar som ska
fokusera mer på utveckling.
Kajsa – ledamot: Händer inte så mycket.
Vide – ordförande: THS skrev på ett avtal med My Academy för ett tag sedan. Där ingår
bland annat utbildningar, ex. inom ledarskap som några i styrelsen har varit på. Vide har
också skrivit på ett avtal om sektionslokaler. Vi blir kvar i Gråttan med CL.

5. Beslut om betalning av gemensamma hemsidor med
W-Lund och W-Uppsala
Vi har ett sammarbete med W-sektionerna i Lund och Uppsala, där det ingår att vi har
några gemensamma hemsidor (miljoingenjorer.se), där bland annat sektionsloggor och
länkar till sektionernas hemsida finns. Det är bestämt att sektionerna ska dela på
kostnaden (292 kr per år per sektion).
Mötet beslutade
att

vi ska betala vår del av kostnaden för den gemensamma hemsidan.

6. Beslut om eventuellt inköpande av kamera
Gabriella har kommit med ett förslag om att sektionen borde ha en kamera, bland annat
som Wimmel kan använda under mottagningen, men som med fördel skulle kunna
använda vid andra evenemang också. Kommunikationsansvarig och Wimmel chefen
under mottagningen föreslås vara ansvariga för kameran eftersom den inte kan ligga i
Gråttan på grund av stöldrisk. Den föreslagna kameran kostar 3990 kr och har
videofunktion. Det föreslås att man kan ha en lista där man kan boka den av
komminikationsansvarig. Ingen ska ha personligt ansvar att ersätta den vid en olycka,
därför ska ett PM utarbetas för vad som gäller.
Mötet beslutade

att

köpa en kamera av samma eller liknande modell som den Gabriella föreslagit.

7. Diskussion om att engagera flera
Här delades de närvarande in i grupper som blev tilldelade att diskutera en utav följande
frågor vardera för att ta fram förslag till respektive frågeställning.
Hur får vi folk att engagera sig i nämnder?
Möten (nämnd- och sektionsmöten) med puben öppen. Kombinera trevligt häng med
möten (göra något kul i anslutning till mötet). Belöningar ex. roliga evenemang som har
med verksamheten att göra (snabba belöningar). Tydligare arbetsuppgifter, ska vara
tydligt vad man gör som medlem i nämnden (roliga saker också). Gratis
lunch/påverkanslunch varje eller varannan månad för folk som inte är med i nämnden
så att de kan få en inblick i vad nämnderna gör osv. Visa tydligare vilka bra saker
nämnderna fixar och visa vilka framsteg som görs. Nämndkalender.
Hur får vi folk att gå på sektionsmöten?
Bra information om varför man ska gå och om när och var mötena är. Minska mängden
möten. Göra mötena mindre tråkiga ex. genom att bjuda in föreläsare. Folk ska känna sig
personligt inbjudna. Bättre valberedning och konkurrens på poster. Göra det till ett
socialt event. Fler grupparbeten under mötena där man får diskutera fram saker. Folk
ska känna att deras röst gör skillnad. Skapa en ”gå-på-möte-kultur”. Temamöte ex.
styrelsen är utklädda.
Hur får man fler att kandidera till poster?
Styrelsen och nämnder ska synas mer under mottagningen, promota styrelsen så att den
syns överallt. Bra och fungerande valberedning. Styrelsearbetet ska vara roligt och
synligt. Det ska vara attraktivt och roligt att vara engagerad. Head hunting.
Styrelsetröjor. Upplysa alla om roliga event man har tillgång till som engagerad. Lunch
med styrelsen där alla/några medlemmar bjuds in och får lunch. Ha foton på styrelsen i
sektionslokalen.

8. Diskussion om långsiktiga mål
Även här delades de närvarande in i grupper för att komma fram till förslag på vilka
långsiktiga mål sektionen ska ha. Nedan följer de förslags som gavs.
Ha många bra egna låtar i sångboken. Högt sektionsengagemang och valdeltagande.
Gymnasieelever och KTH studenter ska veta att programmet finns och att det är bra.
ENIA ska lyckas fixa 10 bra sommarjobb, samt 5 på vintern. Sektionen har påbörjat bra
sammarbete med alumni. Gratis och bra lunch under mottagningen för nollan och
mottagare. Sektionen finns kvar. 60 % av CLWs medlemmar ska bestå av (bra) W:are.
Sektionen ska ha bättre ISO certifiering än KTH. W har en bra egen marknadsdag.

Snyggare, bra och bättre byggnad, attraktiv sektionslokal. Mycket kärlek och
sektionsbryggd öl. Utbytesstudenter som tillhör sektionen. Vi har en egen elbil.
Utvärderingsdag för sektionen. Vunnen kunskap ska aldrig gå förlorad (genom
överlämningar osv). Gråttan ska bli en trevligare och mysigare plats ex. mer saker på
väggarna. Bra relation med CL. Ska aldrig kännas jobbigt att gå på möten osv som
sektionsaktiv. Kick-off och kick-out för förtroendevalda. Gratis kaffe till alla i
sektionslokalen. Minst 50% av Ws medlemmar ska vara sektionsaktiva. 80%
svarsfrekvens på kursutvärderingar. Medlemmar ska känna att de har nåt att säga till
om och veta vem de ska vända sig till med olika frågor Allt ska rulla på av sig självt och
funka. Dubbelt så stor omsättning. Ävenyrsbad med W. Sektionsaktiva ska trivas. Poster
ska fyllas och ha 2 kandiderande. Bra event för alla sektionsaktiva. Starkare och mer
strategisk valberedning.
Nya stekpannor och nya micros. Fancy stor kaffemaskin. Utomstående vet vilka vi är.
Starkt alumni nätverk. Konkurrens om alla poster. Ny kaffe/tekokare. Fett med spons,
råd med helikopter. Master delad med indek. Arbetsmarknadsdagar. Sektionen har fixat
strimman. Kärnkraftsmaster.

9. Övrigt
Diskussion om klubmästare: Vill vi att det ska vara möjligt för folk som inte är medlemar
i sektionen att sitta i styrelsen? Ex. CL tillåter inte det. Vi i styrelsen har dock inte så
mycket att säga till om, det bestäms på sektionsmötet av sektionens medlemar. Bättre
med en kandidat än ingen, bör inte göra någon reglering innan det här valet gjorts (och
vi kan inte ens göra någon stadgeändring innan det). Finns dock en risk att vi tappar vår
del i CLW genom att inte ha en klubmästare som är W:are. Linnea har pratat med
potentiella sektionemedlemar, men detta verkar vara den sista utvägen om styrelsen ska
kunna ha en nära kontakt med CLW utan att behöva gå till CL med frågor eller liknande.
Om hon väljs in och stadgarna sedan ändras kan det eventuellt göras ett undantag (eller
att man bestämmer att stadgeändringen börjar gälla den 1 maj när hon gått av).
Pengar till överlämning finns. Vide gör en Doodle om vilka datum som passar.
Årets styrelse måste göra en verksamhetsberättelse.
Kl 10-15 en dag under mottagningen kommer det ges information om sektionen. Det är
bra om några i nästa års styrelse kan vara med.

10.

Mötet avslutas

Vide förklarade mötet avslutat kl 20.00.
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