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1. Formalia
1.1. Mötet öppnas
Fanny förklarar mötet öppnat 18:07

1.2. Val av justerare

Mötet beslutade
att
välja Amelie och Alva till mötets justerare.

1.3. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade
att
Fastställa dagordningen i dess nuvarande form

2. Varför är vi här?
Fanny informerar om det nya styrelseupplägget, att i år har vi en strategisk
styrelse där man har ledamöter som fungerar som språkrör till de olika
nämnderna och att ej några nämndordförande sitter i styrelsen. Det är därför bra
att ha nämndordförandesmöten där alla nämndordförande kan delta och få sin
röst hörd. Hon berättar även om att andra sektioner med liknande styrelser har
liknande möten och att det verkar ha fungerat bra, vilket har gjort att styrelsen
känt att detta är en bra sak att prova även inom W-sektionen.
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3. Informationsrunda
Fanny startar informationsrundan med att informera om att det är bra för
engagerade i W-sektionen att skaffa ett kårmedlemskap. Speciellt nu i tider då
det sker rekrytering av nya. Vid denna tidspunkt är det extra viktigt att sälja in
medlemskap till alla de som är engagerade. Alla som är det bör nämligen vara
kårmedlemmar då man utan detta bland annat inte får rösta på sektionsmöten.
Det finns också andra fördelar med detta medlemskap, som att man exempelvis
får gå in gratis på tentapubar.
Fanny informerar också om att vid frågor kring budget skall man kontakta Elin.
Hanna informerar om alla nämnder om att börja använda den gemensamma
googlekalendern som ska fungera som ett medium där man kan se när det sker
saker inom sektionen.
Axel informerar om att W-sektionen försöker anordna ett event tillsammans
med STS (förening från Uppsala), där de ska anordna en sport sedan avsluta med
en fest. Detta blir dock antagligen efter tentorna.
Obiora informerar om att de startat sin rekrytering. De vill ha in fler i NLG, detta
på grund av att de inte vill tappa folk till BKW. De som jobbade mycket med
BKW-mässan förra året hann knappt göra något annat än just planering av
mässan, därav utökningen. Nämnden har inte så många events just nu, men de
vill göra samma events som tidigare år, de vill att dessa ska vara återkommande.
I nuläget måste de kontakta företag, men så vill de inte ha det, de vill att
företagen ska se det som en självklarhet att ha samma event år efter år med Wsektionen. En annan ambition NLG har är att BKW-mässan i år ska vara ännu
bättre än förra årets mässa.
Erik berättar om att nämnden har planer på gång. Buddyprogrammet har bland
annat dragit igång och fler saker kommer. Han ber sektionen att vänta och se.
Linnea är även hon igång med sin rekrytering. Hon nämner att det är många
taggade ettan som gärna vill engagera sig. Det första lunchmötet tar plats nästa
måndag.
Sofia håller även hon på med rekrytering. Än så länge har en person sökt, men
hon nämner att hon står i Gråttan imorgon och hoppas på att rekrytera några
under lunchen då. Hon har planer om att ha ett event första veckan i november. I
nuläget har hon en facebookgrupp med 48 alumner och hon är sugen på att
anordna en exjobbskväll/ en kväll där man får reda på vad man kan göra efter
studierna. Till detta behöver hon dock någon som hjälper henne.
Alva nämner att hon står i Gråttan imorgon för att visa fram sig och nämnden.
Hon har även sänt ut en intresseanmälan nyligen. Under sektionsdagen visade
folk stort intresse! Hon tänkte även ha uppstartsmöte om en vecka. Planera hur
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många arbeten vi skall ha efter det. Hon nämner att hon har tänkt att fokusera på
återkommande enkäter under detta läsår.
Amelie berättar att hon inte har så mycket att göra för tillfället. De skall sända ut
en utvärdering till alla gruppansvariga. Efter det är mottagningspresidiet i
princip klara med sina uppdrag.
Julia berättar att de har startat sin rekrytering och att de fick in en del
ansökningar idag under lunchen i Gråttan. De har även rekryteringspub imorgon
då de hoppas på att få in fler ansökningar. Annat nämnden CLW har på gång är
CLW på sjöslaget och de har även börjat planera tackgasquer. De håller i tillägg
på att lägga planering inför året och de hade möte med Nils Oscar nyligen,
angående nytt avtal.
Elin nämner att hon gärna prata med tackgasqueansvarig om ekonomin kring
denna gasque då utlägg till detta event bör gå via sektionen.

4. Revidering av verksamhetsplan,
arbetsbeskrivning och budget

Styrelsen skall under nästkommande vecka revidera årets verksamhetsplan,
samt arbetsbeskrivningen och budgeten. Det är därför viktigt att alla är så
delaktiga som möjligt och säger till om man vill ändra någon punkt under sin
egen post, detta då nämndordförandena inte längre sitter i styrelsen.
Fanny förklarar hur det fungerar med revidering och hur de olika
styrelsedokumenten fungerar. Under mötet får alla NO kommentera
verksamhetsplanen och arbetsbeskrivningen. Elin informerar om att budgeten
inte kommer diskuteras idag, utan att man kan höra av sig till henne om man har
åsikter kring budgeten.
Fanny informerar om att i år finns även en arbetsbeskrivning i tillägg till
verksamhetsplanen.
Först ut att diskuteras är arbetsbeskrivningen:
Mötet tar varvet runt.
Obbie säger att man kan nämna BKW-mässan under arbetsbeskrivningen.
Erik kommenterar punkten under W-inter om att möteshandlingar skall
översättas till engelska. Det är mycket mer som behöver fixas innan detta kan
ordnas enligt honom. Han nämner att de har planer om att anordna något med
CL.
Alva kommenterar att man skulle kunna lägga in enkäten då tanken är att det ska
vara en återkommande undersökning.
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Amelie kommenterar punkten ”i samband med samråd med sektionens
ekonomiskt ansvariga lägga en budget”. Hon vet inte om detta gjordes, men Elin
förklarar att ekonomiskt ansvarig sätter en totalbudget för mottagningen och att
det antagligen betyder att man ska ha någon slags kommunikation.
Fanny föreslår att styrelsen skall ta på sig att omformulera denna punkt.
Julia kommenterar att hon tycker det är märkligt att endast Konstwerket
ansvarar för alkoholfria event (detta står uttryckligen i den gamla versionen av
arbetsbeskrivningen), då idrottsnämnden och CLW bidrar till alkoholfria event
dem med. Första stycket borde omformuleras enligt Julia. Man kan kanske byta
till mer en konstrelaterad beskrivning? Hon vill även lägga till att CLW ska jobba
gentemot andra nämnder i sektionen.
Axel (representerar bollkalle) kommenterar punkten angående att anordna en
årlig skidresa. Märkligt att det står under bollkalle. Fanny föreslår att denna
istället hamnar under styrelsens arbete eller förtroendevald. Exempelvis
”styrelsen ansvarar för att få någon att anordna skidresan.”
VP:
Obbie kommenterar punkten om att utvärdera och ta ställning till BKW. (17.4)
Just nu har NLG inga tankar om att inte ha BKW vilket kanske därför gör att
punkten borde formuleras om? Som det står nu låter det rätt negativt.
Angående punkt 17.2 undrar Nina undrar vad som menas. Hur skall man
undersöka näringslivsanknytningen? Konstig formulering: ”Ge
näringslivsanknytning till studenter i utbildningen?”
Obbie föreslår att de kan skicka in ett nytt förslag till styrelsen om de kommer på
något.
Erik kommenterar punkt 11.1 som beskriver att W-inter bör ha samråd med
jämlikhetsnämnden. Han undrar om detta innebär att allt han gör skall behöva
checkas av med Jämlikhetsnämnden innan kan utföra det han vill? Ett tips är att
omformulera denna mening.
Han fortsätter med att prata om punkt 11.2 som nämner att man bör stärka
samarbete med CL. Det Erik vill är att istället få in masterprogrammet
(Sustainable technology) mer i sektionen, inte fokusera allt för mycket på CL då
den sektionen inte tar in utbytesstudenter. Erik skall sända in nya punkter som
styrelsen kan tillföra verksamhetsplanen under sitt styrelsemöte nästa vecka.
Linnea kommenterar kring punkten under Studiemiljönämnden som säger att
man skall implementera LEQ. Hon berättar att man vill att alla ska ha det, men
att det inte kommer bli så. Man behöver vanliga kursutvärderingen. Ett förslag
skulle vara att ändra punkten så att man istället jobbar gentemot detta, men
inget som måste ske. Eventuellt skulle man också kunna flytta denna punkt till
arbetsbeskrivningen.
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Linnea fortsätter till punkten som säger att alla årskurser skall representeras i
studienämnden och säger att detta är svårt att få till, bland annat då fyran och
femman är svåra klasser att få representanter från. Denna skulle också kunna
flyttas till arbetsbeskrivningen. Linnea kikar på verksamhetsplanen och
återkommer om hon kommer på något mer angående verksamhetsplanen.
Sofia nämner att hon skulle vilja anordna något slags festevent. Har som mål att
ha banquette, men vet inte om hon lyckas. Punkten som diskuterar detta bör
flyttas till arbetsbeskrivning då det hellre är något man jobbar gentemot då detta
är svårt att uppnå i dagsläget då hon inte har någon budget eller sponsorer.
Alva vill åter igen lägga till det hon pratat om tidigare, nämligen kartläggning
10.3. Nämnden ska stå för detta kontinuerligt och det bör därför stå i
verksamhetsplanen.
10.7 vill hon också ändra och denna punkt rör samråd med W-inter. Fanny
föreslår att skriva samarbete istället för samråd då detta låter som att man
måste dubbelkolla md den andre nämnden om något skall genomföras.
Under mötet tas det upp om det skall stå något under 10.8? Här är det nämligen
för tillfället tomt. Styrelsen skall ta en titt på detta.
Amelie kommenterar att meningen under mottagningen: ”Inom mottagningen
ska det hållas kvartssamtal för personal med respektive gruppchefer” skall tas
bort eller eventuellt skrivas om.
Hon vill även lägga till att man ska jobba med jämlikhetsnämnden. Inkluderande
mottagning i samarbete med jämlikhetsnämnden. 6.1
Julia vill att man skall lägga till något om kontrakt med Nils Oscar då det gynnar
sektionen. Julia återkommer om hon vill lägga till något mer.
Paus tas i mötet 19:15
Mötet återupptas 19:27

5. Diskussionspunkter
5.1. Vad vill vi uppnå med NO-möten?
Alla delas in två och två för att diskutera i små grupper vad man vill uppnå med
att ha nämndordförandemöten som sedan ska redovisas inför alla deltagande.
Sammanfattningsvis nämner att det kan vara bra med cirka två NO-möten per
termin. Detta då dessa möten bidrar till informationsutbyte. Dock blir möten
med ledamot också viktigt. Samarbete gentemot och sinsemellan olika nämnder
är bra med NO-möten. Man behöver inte diskutera alla saker med ex CLW i NO-
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möten, detta kan tas med ledamot. Här kan man prata om sektionen i helhet och
hur vi påverkar varandra.
Mötena är bra då man får veta vilka alla är och höra vad alla andra nämnder gör.
Genom detta har man bättre koll på vad som sker i sektionen.
Man kan eventuellt ha mindre informella möten, förslagsvis lunch en gång i
månaden tillsammans, eller brainstorma angående event tillsammans.
Obbie tycker det är bra att få input och får höra om sådant som man själv inte
tänker på. Han gillar upplägget om att man kan komma till ett styrelsemöte om
man har något att prata med styrelsen om eller om något problem sker. Fanny
poängterar att man skall ta kontakt med ledamöter om man vill ha med något
som skall diskuteras på styrelsemöten.
Axel och Caroline lägger till att det är bra att komplettera NO med möten med
ledamöter.
Fanny och Elin tycker det är bra att man som nämndordföranden som har
övergripande koll på andra nämnder ifall någon utifrån eller någon
sektionsmedlem frågar. Bra att veta var man kan hänvisa dessa. NO-mötet är ett
bra forum då man skall skriva dokument som verksamhetsplanen, samt
arbetsbeskrivningen.

5.2. Formalia kring NO-möten
Fanny undrar hur dessa möten skall se ut och formuleras framöver. Vad man bör
lägga fokus på, hur möteshandlingar skall se ut och kallelsen skall gå till. Vilka
skall delta på NO-möten, borde några fler som inte är här nu vara här?
Mötet anser sammanfattningsvis att kallelser och handlingar skall ske på samma
sätt som till styrelsemöten. Eventuellt kan SOS få delta vid dessa möten då det
kan vara bra att ge SOS stöd i vissa frågor och då detta kan vara ett forum då man
diskuterar. PAS föreslås också som en eventuell post som kan ha nytta av att vara
på NO-mötena. Dock argumenteras det också för att PAS ligger under
studienämnden och information kan vidarebefordras via SNO.
Bra att ha två riktiga möten som är protokollförda då det är bra att ha formalia.
Mötet kommer överens om att fortsätta på liknande sätt till nästa möte och
återuppta frågan kring formalia då.
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Fanny nämner vidare att man kanske bör göra om SOS-posten då alla är
beroende av sektionslokalen. Man borde tänka till i denna fråga och återkomma
med förslag.
Möter fortsätter diskutera frågan om vilka som bör närvara vid NO-möten och
det nämns bland annat att om man bjuder en icke-nämndordförande borde man
kanske bjuda alla. Som svar på detta nämns bland annat att man kan ge en
inbjudan så kan de komma om de vill. Man kan eventuellt också bjuda in dessa
förtroendevaldsposter när man känner att de behövs, då behöver man inte bjuda
in dessa till varje möte.
Linnea inflikar med att många inte vet vad PAS är och att det därför kan vara bra
om hen får ta del av möten så att hen vet vad som sker i sektionen.
Mötet kommer till slut överens om att dessa möten skall vara för NO, men SOS kan
få komma in ibland. Andra förtroendevalda kan få möjligheten att komma till
möten dem med, men de skall ej få kallelse till dessa möten.

5.3. Kommunikationskanaler
Här diskuteras hur kommunikationen nämnder och styrelsen sinsemellan skall
fungera, vad som skall gå ut via mail och vad ska gå ut i facebookgruppen?
Facebookgruppen är bra enligt många och en kalender får tummen upp. Skönt
att ha saker på samma ställe, men mailen föreslås fungera som ett
kommunikationsforum då man skall få kallelser och fördrag till möten. Det kan
vara skönt med viktig info till mailen då man vet att det når fram.
Angående bokning av Gråttan bör eventuellt ett möte mellan styrelsen och
Johanna arrangeras för att skapa den bästa lösningen på hur detta skall gå till.
Det föreslås att alla sektionsaktiviteter skulle kunna samlas på ett och samma
ställe, både aktiviteter i Gråttan och sektionsaktiviteter. Perfekt om all info för
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sektionen är på samma ställe, skulle även ge trafik till hemsidan. Dock nämns att
CL också har event. Detta kan leda till att det blir konstigt om man slår ihop
bokningskalendern av Gråttan, samt sektionsaktiviteter som inte är i Gråttan.
Det diskuteras att det är vettigt att ha två separata kalendrar. En google kalender
för nämndordförande och där stora centrala events (sådana man inte vill ska
krocka med sina egna event), samt styrelsens event bör införas och
bokningskalender av Gråttan ska finnas på hemsidan!
Mötet kommer fram till att använda google kalendern och se hur det fungerar,
men bokningar av Gråttan sker till Johanna Torstensson.

5.4. Nämndöverskridande events
Fanny tar upp att det hade varit kul om vi kommer överens om något vi kan göra
tillsammans. Det föreslås att ha en nämndtävling. Att ha en kick-off för alla
engagerade när alla är rekryterade.
Elin lämnar mötet 20:29

6. Övrigt
Vid KTHs lokalråd har det diskuterats om matlagning i sektionslokaler omkring
på campus. Man har kommit fram till att lokalerna ej har tillräckligt bra
ventilation eller fettavskiljare. Ugn är det värsta, men man skall inte ha mer än
två plattor att laga mat på och inte steka mat.
Julia är bekymrad för hur man skall lyckas ha en gasque, men nämner att
pubarna fortsätter som vanligt, men att man hoppas på en långsiktig lösning från
KTH inom snar framtid. En riktlinje just nu är att man får laga mat till 50
personer per månad.
THS centralt skall utreda detta, man är där villiga att skapa kök på KTH som alla
kan hyra eller liknande.
Mer info kommer antagligen. Förhoppningsvis hittar de lösningar inom snar
framtid.

7. Mötet avslutas
Fanny förklarar mötet avslutat 20:35
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Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta
möte:
_______________________________
Mötesordförande, Fanny Ahlberg

_______________________________
Sekreterare, Eveline Haugaard

_______________________________
Justerare, Alva Helin

_______________________________
Justerare, Amelie Gustafsson
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