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1. Formalia
1.1. Mötet öppnas

Fanny förklarar mötet öppnat 18.12

1.2. Val av justerare
Mötet beslutade
att
välja Linnea Karkulahti och Sigvard Bast till mötets justerare

1.3. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade
att
fastställa dagordningen i dess nuvarande form

2. Information från styrelsen
2.1. Matlagningsfrågan
Fanny informerar om att man nu har fått mer information kring
matlagningsfrågan som togs upp under nämndordförandemötet nr 1. De direktiv
sektionen fått nu innebär att ingen matlagning över huvudtaget får ske, utan man
får endast värma upp mat i microsar eller de två plattor som finns.
Fanny, Eveline, Julia (klubbmästare W) och CL:s ordförande, samt vice
ordförande och CL:s klubbmästare kommer sätta sig ner och diskutera detta
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vidare.

2.2. Vinden
Styrelsen städade vinden och det är nu mer sorterat där och inget ligger på
golven.
Man uppmanar därför alla nämnder att inte lägga saker på golven, samt att man
inte ska lägga mat på vinden.

2.3. Hjälpa till på SM
Det är alltid relativt mycket att göra för styrelsen och det är därför av stor vikt
att få hjälp av nämndordförande vid SM. Här syftar styrelsen på att det hade varit
en otrolig hjälp om nämndordförande hade kunnat få hjälp med att handla och
laga mat inför sektionsmöten. Styrelsen föreslår att de olika nämnderna delas in i
olika

SM

där

de

alltså

skall

hjälpa

till.

Studiemiljönämnden

och

Jämlikhetsnämnden jobbade på SM 2 och det gick väldigt bra! Linnea och Alva
tyckte själva att det gick väldigt bra och höll med om att detta var en bra idé.

2.4. Adventsfika
Styrelsen vill bjuda alla nämndordförande, samt alla förtroendevalda på
adventsfika den 5 december på kvällen i Gråttan som en liten belöning för att
man engagerar sig. Nämndordförande ska bjuda in alla som inte redan är
inbjudna till eventet!

3. Informationsrunda
Sigvard (Konstwerkets ordförande) kommer anordna filmkvällar med start nästa
tisdag i Gråttan. Dessa kvällar har alla teman och man kommer få rösta på vilka
filmer som skall visas under kvällen.
Obiora (NLGs ordförande) säger att förtroendevalda inom NLG just nu knyter
kontakter på Armada. Man skall vidare ha ett frukostseminarium nästa vecka
tillsammans med SJ den 30 november. En föreläsning med Fortum kommer även
att vara inom snar framtid, antagligen den 5 december. Dit vill NLG ha så många
som möjligt då Fortum betalar för varje person som deltar. NLG är även i gång
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med att försöka anordna en mastermässa där alla mastrar skall representeras av
ett företag.
Amelie säger att allt är avslutat gällande mottagningen 2016 och de skall ha
överlämning med det nya presidiet inom kort.
Benjamin säger att man skall ha bollsporter nästa vecka. Han är även i gång med
att försöka boka Frescatihallen, men mer information kring detta kommer
komma. Han har även uppstartat kontakt med CL.
Linnea nämner att de haft två UR-möten (Utbildningsråd), de har även haft
PRUG-möte. Man ska utvärdera programmet och behöver därför fler som vill
hjälpa till. Studiemiljönämnden har även haft länkmöten. Felicia (PAS) har vidare
utvärderat treans kurser. De håller även på att försöka uppfylla
jämlikhetsnämndens mål. Slutligen är en ny studievägledare på gång!
Alva nämner att under förra JML-rådet efterfrågades en presentation från Wsektionen om vad Jämlikhetsnämnden gör. Vidare är det i övermorgon ett
lunchmöte då man skall sätta upp olika arbetsgrupper. Man ska få alla nämnder
inom sektionen att redovisa för huruvida de jobbar med jämlikhetsmålen enligt
jämlikhetsplanen.
Agnes säger att alla owwar nu är utdelade. Man har även hållit i en
märkestävling för att införa ett nytt märke. W har en klar vinnare, men CL är inte
klara med sin röstning. Ny merchandise skall komma och ett formulär finns ute
nu där man kan ange vilken typ av merchandise man vill skall införas till
sektionen.
Julia berättar att gasquenovember börjar lida mot sitt slut. De har haft en väldigt
intensiv månad med bland annat två owwegasquer och pubar varje vecka. På
söndag har de även en marskalksittning. Vidare berättar hon att
matlagningsfrågan sätter käppar i hjulen för deras pubar och gasquer och
begränsar deras matutbud.
Caroline pratar för W-inter. De anordnade en inspirationskväll i måndags där
man fick information om Minor Field Studies (MFS) och utbytesstudier. Vidare
nämner hon att alla de som varit buddies skall få sina diplom.
Anders Ivansen kommer tillbaka efter årsskiftet och Erik Björk åker iväg på
utbyte vid ungefär samma tid. Slutligen säger hon även att hon och hennes
nämnder ska ha möte den 7 december.
Fanny säger att det efterfrågats en förtroendevaldsgrupp och att man därför
skall prova att skapa en. Kommunikationen endast till NO kommer därför ske via
mail, men all annan info sker i facebookgruppen till alla förtroendevalda! Vidare
påminner hon om kalendern till alla NO, man skall sända info till Hanna om man
har ett kommande event som skall läggas in i kalendern. Man skall även säga till
om man vill uppdatera sin text på hemsidan.
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4. Återkoppling till Verksamhetsplanen
Alla nämnder har fått i uppgift att gå igenom sina egna punkter i
Verksamhetsplanen och utvärdera sitt arbete.
Obioras (NLGs ordförande) kommentarer kring NLGs punkter i
Verksamhetsplanen:
NLG
1.1. Följa upp alla utförda event under föregående verksamhetsår.
Kommentar: NLG vill göra event återkommande men vissa event
blir inte utförda då man har bytt kontaktperson etc.
1.2. Ge näringslivsanknytning till studenter kopplat till
utbildningen.
Kommentar: Man har funderat kring hur man kan jobba med
masterprogrammen. Man har nu en mastermässa på gång och
elkraftskvällen.
1.3. Utveckla fliken ”Karriär” på sektionens hemsida.
Kommentar: Skall man ta tag i, men inte hunnit dit ännu.
1.4. I samarbete med Konglig Kemisektionen och Bergssektionen
genomföra arbetsmarknadsdagen BKW.
Kommentar: På gång!
1.5. Utveckla samarbetet med nämnden WAM för att upprätthålla
alumnkontakter.
Kommentar: Varit i kontakt med WAM. Man funderar på att få
alumnerna att dra med sina företag så det blir en intäkt för
sektionen. Anna Ringström har börjat kontakta alumner. Planen
skall utvecklas, men man har åtminstone börjat jobba med detta.
W-Inter
Eriks kommentarer som läses upp av Caroline:
1.1 Utvärdera nya sätt att få sektionens internationella studenter
integrerade i sektionslivet i samarbete med Jämlikhetsnämnden.
Kommentar: Man håller på att ordna en tolk till SM samt göra en engelsk
barlista.
1.2 Att verka för att de internationella studenter som tillhör sektionen får
ta del av sektionslivet genom bland annat vår Buddy-verksamhet.
Kommentar: Detta har uppfyllts, men man vill införa hårdare krav inför nästa
års Buddy-verksamhet.
1.3 Att genom dokumentation samt samarbete med ITM-skolan underlätta
framtida ansökningsprocesser
Kommentar: Utlandskvällen i måndags var ett exempel på detta. Men man vill
fortsätta med ytterligare events och liknande. Man håller även på att
uppdatera hemsidan.
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1.4 Att verka för att inkludera de internationella studenterna från
programmet Energi och miljö och mastern Sustainable Technology till
sektionen
Kommentar: Håller man på att jobba med, detta genom bland annat
buddyprogram och att försöka integrera dem i mottagningen.
1.5 Tillsammans med PAS, Jämlikhetsnämnden samt Studiemiljönämnden
anordna “Sektionens dag” där studenter får chansen att utvärdera
programmet i sin helhet och träffa programmets ansvariga.
Kommentar: Det heter programdagen, men detta är på gång och kommer
utföras under våren.
ClubWästeriet
Julias kommentarer:
1.1. Arbeta aktivt med att upprätthålla en hållbar alkoholkultur i
sektionen.
Kommentar: Det finns aldrig något krav på att dricka alkohol
under CLW:s pubar och man håller alltid bra koll på fyllenivån
under gasquer och pubar. Man barstoppar så fort man ser att
någon börjar bli för full.
1.2.

Anordna en (1) gasque för alla studenter i årskurs 5 i slutet av
läsåret, en (1) ovvegasque tillsammans med DSSG samt en
sektionssittning per termin utöver detta.
Kommentar: Detta kommer ske till våren i slutet av terminen.
Owwegasquen var förra veckan och man har även haft en
halloweengasque denna termin.

1.3.

Anordna pubar varje studievecka med behåll för vissa
undantag, till exempel att personal saknas eller att det
krockar med andra aktiviteter.
Kommentar: Haft pub alla veckor denna termin förutom under
tentaperioden.

1.4.

Arbeta för att förnya kontraktet med Nils Oscars bryggeri
Kommentar: Det arbetade man för, men detta gick dåligt.
Anledningen är antagligen att Nils Oscar bytt VD tre gånger under
årets gång varpå kommunikationen varit svår att få till. CLW
fortsätter med Nils Oscar som huvudleverantör då man får bra
rabatt men har nu möjlighet att ta in andra ölsorter.

1.5.

Anordna minst ett (1) event i samarbete med någon annan
nämnd i sektionen
Kommentar: Pub med JÄMO (CL + W) och haft gasque med DSSG,
samt årepub.
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De Som Säljer Grejer
Agnes kommentarer:
1.6. Utvärdera behovet av nya produkter i sektionen.
Kommentar: Merchandiseformulär har släppts idag, så detta är på
gång! Hon håller även på att ta fram ett nytt märke. En annan sak
är att det i år såldes 30 eller 40 fler owwar jämfört med förra året.
1.7.

Beställa overaller till sektionsmedlemmar
Kommentar: Uppfyllt! Owwegasque har varit med!

1.8.

Finnas tillgängliga för försäljning av DSSGs produkter minst
två (2) gånger per termin
Kommentar: Hon har suttit och sålt på luncher och pubar etc.

1.9.

Ska i samarbete med styrelsen trycka en sångbok
Kommentar: uppfyllt!

Jämlikhetsnämnden
Alvas kommentarer:
1 Hålla en utbildning för alla förtroendevalda i Jämlikhet, Mångfald
och Likabehandling (JML).
Kommentar: Skall ske någon gång efter val-SM i vår.
2 Implementera sektionens JML-plan samt följa upp den.
Kommentar: JML-planen är godkänd, men man skall jobba vidare med
den. Man har tillsatt en grupp för att följa upp målen.
3 Göra en enkät för att kartlägga JML-läget på sektionen.
Kommentar: enkäten är klar, skall skickas ut i slutet eller mitten av period
tre. Skall göra inspring på åk 1, 2, 3. Skall även lägga ut den så folk kan
delta.
4 Utveckla nämnden så att den får en mer stödjande funktion för övrig
sektionsverksamhet.
Kommentar: Detta är något man jobbar med.
5 Utveckla nämnden så att den anordnar mer event under året.
Kommentar: Öppna för synpunkter!
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6 Hjälpa mottagningspresidiet med JML-frågor före, under och efter
mottagningen.
Kommentar: Man är taggad inför utbildning med de nya och man vill
etablera kontakt med de nyantagna.
7 Utvärdera nya sätt att få sektionens internationella studenter
integrerade i sektionslivet i samarbete med W-inter.
Kommentar: W-inter har berättat om sina planer, de var inriktade på att
ha ett event. JÄMO var mer inriktad på praktiska saker, så som dokument
etc. Kontakten fortsätter.
8 Tillsammans med W-Inter, Studiemiljönämnden samt PAS anordna
ett större event “Sektionens dag” där studenter får chansen att
utvärdera programmet i sin helhet och träffa programmets
ansvariga.
Kommentar: Man skall sätta ihop en eventgrupp inom kort som skall vara
ansvarig för denna dag.
Studiemiljönämnden
Linneas kommentarer:
1 Samla in kursanalyser från respektive kursansvarig på
programmet samt följa upp dem.
Kommentar: Man har gjort detta redan från början. Ettan och
tvåans representanter har samlat in kursutvärderingar från
tidigare år. Skall ha möte angående detta.
2 Se till att alla årskurser är representerade i studienämnden i
form av årskursrepresentanter.
Kommentar: Svårigheter då det blir svårare med fyran och
femman då många går olika kurser. Inga representanter från fyran,
femman, endast trean, tvåan och ettan. Man får tänka vidare på
detta.
3 Tillsammans med W-Inter, Jämlikhetsnämnden samt PAS
anordna “Sektionens dag” där studenter får chansen att
utvärdera programmet i sin helhet och träffa programmets
ansvariga.
Kommentar: Skall dra igång i januari, men man skall ordna en
ansvarig grupp innan detta.
4 Utse en ”Årets Lärare” för sektionen.
Kommentar: Kommer ordnas till våren. Skickas vidare till THS.
5 I samarbete med PAS arbeta för att påbörja ett arbete för att
ta fram en femårsstrategi för programmet.
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Kommentar: Skall ha möte angående det.
Linnea läser även upp Felicia (PAS) kommentarer:
PAS
1 Följa upp de åsikter som kommit fram under programdagen och se
till så att de integreras i programmet i största möjliga mån
exempelvis genom att föra det vidare till
programutvecklingsgruppen (PRUG) samt utbildningsnämnden
(UN) (Studienämnden?).
Kommentarer: Kommer fram bra då PRUG består av olika årskurser.
2 I samarbete med Studiemiljönämnden ansvara för att påbörja ett
arbete för att ta fram en femårsstrategi för programmet.
Kommentarer: Detta skall ordnas.
3 Tillsammans med W-Inter, Jämlikhetsnämnden samt
Studiemiljönämnden anordna “Sektionens dag” där studenter får
chansen att utvärdera programmet i sin helhet och träffa
programmets ansvariga.
Kommentarer: Redan tagit!
Idrottsnämnden
Benjamins kommentarer:
1 Upprätthålla det goda utbudet av idrottsevenemang för
sektionsmedlemmar.
Kommentar: Man är igång med sportevent som kommer dyka upp inom
kort.
2 Tillgängliggöra information om evenemang inom nämnden för de
internationella studenterna
Kommentar: En tanke är att man kan använda anslagstavlan i gråttan, så
att sektionens medlemmar kan följa vad som sker varje vecka.
Mottagningen
Amelies kommentarer:
1 Utveckla mottagningsaktiviteterna så att de har stor variation så att
alla nya studenter känner sig välkomna till sektionen i samarbete
med jämlikhetsnämnden
Kommentar: Man har under planering inför mottagningen jobbat med
Timmy (JÄMO 15/16). Man har inte infört så många nya event, men
utvecklat dom som funnits och gjort dessa mer anpassningsbara.
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2 Arbeta aktivt med att upprätthålla en hållbar alkoholkultur under
mottagningen.
Kommentar: Man anordnade under årets mottagning en alkoholfri gasque
och hade aktiviteter både med och utan alkohol. Man var även tydlig med
att man inte var tvungen att dricka alkohol.
3 Tillsammans med sektionens internationella nämnd utveckla
mottagningsaktiviter för sektionens internationella studenter.
Kommentar: De internationella studenterna fick tillgång till schemat.
Vissa har kommit på event, andra inte.
4 Mottagningen ska under mottagningsveckorna introducera fler
studierelaterade aktiviteter för de nya studenterna.
Kommentarer: Matte och dataintro finns samt lärarmingel.
5 Mottagningen ska aktivt förbättra relationen med KTH.
Kommentar: Man har bland annat mottagningsråd (MR) där man
diskuterar med andra sektioner och THS.

Konstwerket
Sigvards kommentarer:
1. Öka utbudet kulturrelaterade aktiviteter inom sektionen.
Kommentar: Haft jazzkväll och man ska ha filmkväll. Sigvard har även tankar
om att försöka hitta någon festival senare under verksamhetsåret.
2. Anordna minst två (2) aktiviteter per termin.
Kommentar: Denna termin har han anordnat en jazzkväll och filmkväll.

5. Diskussionspunkter
5.1. Hur hittar man en efterträdare?
Fanny berättar att även om det är lång tid kvar är det bra för alla
nämndordförande att börja fundera på vem som skall bli efterträdare till den
post man har. Vid val av presidiet fungerade detta väldigt bra och hela presidiet
blev valda vid verksamhetsårets första SM.
Amelie berättar vidare att det kan vara bra att höra runt lite kring de som går på
sektionen för att finna intresse och försöka tagga de personer man kan se som
sin efterträdare. En nominering kan även vara bra för varje nämndordförande att
sända iväg till valberedningen. Ingen har något att tillägga men alla instämmer.

5.2. Information från nämnderna till SM
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Till senaste SM var det många nämndordförande närvarande och de som inte var
närvarande hade sänt in information om vad som sker inom nämnden. Styrelsen
meddelar att de tycker detta var väldigt bra och alla nämndordförande
uppmanas att fortsätta så.

5.3. Regler för Facebook-sidan?
I nuläget är det en del spam i sektionens facebookgrupp W-sektionen och frågan
är därför om man ska utveckla ett system där endast NO, förtroendevalda och
styrelsen ska få posta inlägg i gruppen?
Det nämns att gruppen i nuläget är trevlig och öppen och många är eniga om att
det i stora drag ändå är relevanta saker som postas i gruppen och den når ut till
många.
En tanke kan vara att man försöker få mer trafik till like-sidan för Sektionen för
Energi och Miljö, på så sätt skulle denna sida fungera mer som ett samlat forum
där man finner nyttig information från nämnder, styrelsen och förtroendevalda.
Därmed kan facebookgruppen för W-sektionen få vara lite mer öppen.

6. Övrigt
7. Mötet avslutas
Mötet avslutas 20:32.
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta
möte:
_______________________________
Mötesordförande, Fanny Ahlberg

_______________________________
Sekreterare, Eveline Haugaard

_______________________________
Justerare, Sigvard Bast

_______________________________
Justerare, Linnea Karkulahti
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