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1. Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet 18:50

2. Val av justerare
Mötet valde Lennart Kjellman och Kajsa Lundgren till justerare.

3. Kort info om vad alla gör just nu
Johanna och Kajsa hjälper Lennart att komma igång med studienämnden. De ska
träffa Monica nästa vecka och prata om KEX-arbeten. SNO och PAS var på första
UR förra veckan. De hade utvärderat ett gäng program, dock inte Energi och miljö
programmet. Lennart informerar om att skolråd ska bildas i ITM-skolan, där
representater ska väljas. Amanda informerar om att presidiet har en liten paus just nu,
men att de ska mötas i nästa vecka och planera inför hösten. Arvid har lite ekonomi
kvar. Oskar har haft möten med Sofia för sista överlämningen och för att färdigställa
bokföringen från förra verksamhetsåret. Oskar ska prata med Niklas (DSSG) och med
Arvid (Ekonomiansvarig Mottagningen) för att stämma av inför bokföringen detta
verksamhetsår. Oskar var på ER (ekonomirådet) förra veckan. Gabriella jobbar på
med allt möjligt, bland annat olika kontakter.

4. Rensning av Gråttan
Oskars och Gabriellas möte med CL:s ordförande och vice ordförande mynnade ut i
att vinden måste rensas ordentligt. Vi måste dra ner allt från vinden och rensa ur och
styra upp hyllsystemet. De datum som är föreslagna är 21/9, 12/10 1/11. Förslagsvis
ska detta informeras om per mejl och med lappar i gråttan innan, så att man får
chansen att ta hand om sina grejer.
Mötet beslutade
att 12/10 preliminärt är ett bra datum att genomföra detta på. Gabriella pratar med
CL.

5. Datum för kickoff
Mötet beslutade
att Gabriella tar ansvar för att en doodle skickas ut med möjliga datum.

6. CL märkesförsäljning
Gabriella informerar om att CLs märkeshop håller på att omstruktureras till att bara
sälja owwar. CL har som förslag att CLW ska sälja deras kvarvarande märken. Inget
beslut i detta ska tas innan vår klubbmästare tillsats.
Mötet beslutade
att bordlägga beslutet.

7. Adoptering av internationella studenter
Gabriella har haft möte med W-inter. Vi vet att några som blivit tilldelade andra
sektioner egentligen vill tillhöra vår sektion. De kan inte byta sektion, men vi kan
adoptera dem (gråttan blir tillgänglig, de får rösträtt på sektionsmöten etc).
Föreslaget är att vi ska ta beslut i SM om hur vi ställer oss till detta föreslaget.
Mötet beslutade
att styrelsen ställer sig positiva i frågan, men att beslut måste tas på ett sektionsmöte.

8. Verksamhetsplanen
Mötet beslutade
att ändra meningen ”Att arbeta för att aktiviteter som anordnas inom sektionen även
passar ettan” till ”Att arbeta för att ettan ska känna sig välkomna på aktiviteter som
ordnas” under ”Ettans representant”
att ta bort meningen ”Att informera n0llan om säkerheten i Gråttan” under
”Motagningen”.
att göra tillägget ”att ha ett sammarbete med W-inter för internationella studenter
under mottagningen” under ”Mottagningen”
att ta bort meningen ”Att verka för att fler svarar på kursutvärderingar genom
utvärderingshappenings två gånger per år” under ”studiemiljönämnden”
att göra tillägget ”Att verka för ett gott samarbete med W-inter” under
”Studiemiljönämnden”
att ändra meningen ”Att avsätta pengar till belöning för de som städar Gråttan” till
”Att avsätta pengar till belöning för de som städar Gråttan, t.ex fika” under
”sektionslokalsansvarig”
att göra tilläggen ”Att se över sektionens struktur och valprocess” och ”Att verka för
att inkludera internationella studenter i sektionen” under ”styrelsen”
att göra tillägget ”Att under året planera och genomföra ett bröllop med CL” under
”CL-civilingenjör och lärare”
att göra ett tillägg för konstWerket och W-inter i verksamhetsplanen
att skicka ut verksamhetsplanen med ändringar till de olika nämnderna och
styrelsemedlemmarna så att de får chansen att på sektionsmöte 1 yrka på ändringar i
propositionen.
att anta den nya versamhetsplanen som en proposition till sektionsmöte 1

9. Budgeten
Lennart ska undersöka de förslag på event som redan finns inom studienämnden, och
deras budget.
Mötet beslutade
att inte göra några ändringar i budgeten.

10. Inför SM
10.1 Vem gör vad? Mat, utskrift av dagordning, städning osv
Mötet beslutade
att en lista med uppgifter inför SM skickas ut där man får fylla i det som man önskar
göra.

10.2 Talman
Kajsa tar ansvar för att fråga om någon är intresserad av att vara talman.

10.3 Marknadsföring innan SM – inspring osv?
Helena fixar affischer att sätta upp i gråttan. Vi försöker skriva i alla grupper som
tillhör sektionen. Det finns en ambition om att göra inspring, åtminstone hos 1:an och
2:a.

11. Övrigt
Oskar informerar om att CL-styrelsen vill köpa in nya bord, vilket är ganska dyrt.
Förslagsvis undersöker vi borden när vi städar på vinden. Kanske kan vi få sponsring
genom NLG?

12 Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat av ordförande 21:14.

Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta
möte:
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_______________________________
_______________________________
Justerare, Lennart Kellman
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