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1. Formalia
1.1. Mötet öppnas
Johanna förklarar mötet öppnat 17.30
1.2. Val av justerare
Mötet beslutade
att Camilla och Sigvard är protokollets justerare.
1.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
1.4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
2. Diskussionspunkter
2.1. Budget 17/18
Styrelsen ska lägga fram ett förslag på budget för omröstning vid SM1 och vill diskutera
nämndernas budget. Centrala budgeten samt budget för de nämnder som är närvarande
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kommer diskuteras under mötet och sedan kommer styrelsen
diskutera nämndernas förslag och bestämma ett
budgetförslag på nästa styrelsemöte den 25/9.
Styrelsen berättar att de hade tänkt sänka programförbättrande projekt-posten med
2000kr efter att de sett utgifterna sen förra året. Monika berättar att länge var det trott
att pengarna till programförbättrande projekt bara skulle gå till programdagen vilket
inte är rätt. Det kan tillexempel också gå till event så som stresseventet
studiemiljönämnden höll i förra året. Med denna information så kan det vara värt för
styrelsen att behålla de 2000kr i den posten men att det kan delas upp i flera event
istället bara för programdagen.
Jämlikhetsnämnden
På verksamhetsaktiviteter för Jämlikhetsnämnden låg det 1500kr vilket styrelsen ville
sänka till 500kr då dessa pengar inte har utnyttjats tidigare år. Fredrik sa att de ville ha
1000kr på verksamhetsaktiviteter för att de har planerat att göra events i år.
W-inter
W-inter meddelar att de skulle vilja ha en större budget då det finns nya krav på events
för internationella studenter från THS. Reglerna är ändrade till att det måste vara ett väl
utformat event och vara bra uppslutning för att de som är buddys ska få högskolepoäng.
Alla buddys ska ha 5 event per läsår är också ett krav från THS. W-inter framför att det
skulle vara kul att kunna erbjuda något mer än kakor från T-snabben, detta skulle kunna
vara middag för de internationella studenterna. De säger även att det går att arrangera
events som inte kostar något alternativt saker som kommer kosta för studenterna (t.ex.
gå på bio/dramaten).
Studiemiljönämnden
Förra året äskade studiemiljönämnden pengar för stresseventet de höll i och undrar om
de ska äska pengar varje gång eller om de ska läggas in i deras budget som en egen post.
Senaste stresseventet gick på 6000kr för att de var tvungen att ha eventet med
studenthälsan som var ganska dyra. De pratar om att göra om eventet så att de inte
måste göra det med studenthälsan då det blir mycket billigare samt kändes det inte
nödvändigt att just de skulle vara med. Elin och Linnea tror att stresseventet i år
kommer gå på cirka 3000-4000kr och framför att om det överstiger den summan som
de får kan de äska pengar från budgetposterna programförbättrande projekt eller
äskbara till event.
Budgeten för verksamhetsaktiviteter gick förra året på studiefrukostar. I år ska de öka
antalet studiefrukostar men arrangera de tillsammans med CL så den budgeten som står
för verksamhetsaktiviteter på 2000kr är de nöjda med.
Terminsutvärderingarna tar väldigt mycket tid och studiemiljönämnden måste lägga ner
mycket jobb varje termin och frågar om de kan få någon någon ersättning för de arbete
som utförs på just det. Från ITM finns en viss del pengar som ska gå till studiebevakning
och för något år sedan fick de ersättning för arbetet. Styrelsen har tidigare diskuterat
ersättningsfrågan mycket då Åresubventioneringen har varit aktuellt och tycker att det
är svårt att betala ut en ersättning då det blir som en lön, istället kan något erbjudas som
möjliggör det arbete som måste utföras. Ett exempel på det kan vara att en budgetpost
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läggs till där studiemiljönämnden har en kväll där de äter
middag tillsammans och sammanställer
terminsutvärderingarna. Tillsammans med studiemiljönämnden diskuterar styrelsen
möjligheten att lägga till en post för ett event där studiemiljönämnden sammanställer
terminsutvärderingarna. Detta tycker närvarande styrelse är rimligt då en viss del
pengar är menad att gå till just studiebevakning och terminsutvärderingarna är en viktig
del i det arbetet.
Näringslivsgruppen
NLG säger att de vill ha nya skjortor för att kunna representera NLG professionellt
bland företag istället för de utslitna pikéer som de har i nuläget. Det erbjudande de har
arbetat fram är cirka 400kr per skjorta med tryck på. Det är tanken att NLG ska komma
fram med en logga för NLG som de ska trycka på skjortorna. De vill lägga till en post för
skjortor under NLGs budget på 3000kr. Styrelsen tycker det är en bra idé att investera i
skjortor för en mer professionell företagskontakt.
Vidare tror NLG att BKW-mässan kommer öka med 10000kr samt att BKW-banquetten
kommer vara mindre och hållas i en lokal som är billigare vilket medför att hela BKW
åtminstone kommer gå mer plus än förra året. De tror även att lunchföreläsningarna
kommer öka. Detta är såklart inget som de i nuläget kan avgöra med total säkerhet och
säger att inkomster i budgeten inte bör ändras i förhand.
Marknadsföringposten kan tas bort då de pengarna inte har något att gå till.
Styrelsen undrar om BKW-mässan ska stå kvar under NLGs budget eller om det ska ha
en helt egen kategori. NLG tycker att den kan stå kvar men mötet kommer fram till att
det kan vara bra att det finns en detaljerad budget som görs offentlig även för BKW då
stora event bör ha en offentlig budget.
NLG har pratat om att ha en liknande kväll som Elkraft har fast för alla olika mastrar
som finns. På grund av det vill de att elkraftskvällen i budgeten ska byta namn till
masterdagar så att de pengarna kan ligga under samma post.
Konstwerket
Konstwerket önskar en ökad budget för verksamhetsaktiviteter. Förra året var det
största eventet där det bjöds på middag, vilket stod för den största delen av budgeten.
De vill kunna göra något mer större event istället för enbart filmkvällar. Om de får en
utökad budget för verksamhetsaktiviteter kommer den kanske gå till ett muséumbesök
med guide eller att det bjuds på fler middagar.
WAM
WAM är nöjd med sin budget som de har nu. Om de kommer på något event så tänker
Sofia att de kan äska pengar.
CLW
CLW är nöjd med sin budget, de får ju även pengar från CL-sektionen.
DSSG
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Marika är säker på att budgeten som ligger för DSSG är i stort
sett rätt. Styrelsen berättar att de vill lägga till cirka 100kr på
nämndaktiviteter för att fika eller middag ska kunna köpas när arbete för DSSG utförs.
Sektionslokalsansvarig
Charlotta tror att budgetposten för förbrukningsmaterial och förnyelse i sektionslokalen
är rimlig. Det kommer behövas köpas in grejer till Gråttan i och med renoveringen.
Övrig budget
Styrelsen ska sätta budgeten på nästa styrelsemöte den 25/9 och nämnderna kan höra
av sig till styrelsen fram till dess angående budgetfrågorna samt kan de på SM ta upp om
de blir missnöjda med budgetförslaget.
Sofia och Amanda lämnar mötet 18.40
2.2. Verksamhetsplan 17/18
Årets verksamhetsplan som styrelsen kommer lägga fram för omröstning vid SM1
diskuteras. Det bestäms att detta kommer diskuteras nämnd för nämnd samt att de
tillägg för de nämnder som inte är på plats inte kommer disktueras.
Sektionslokalsansvarig
Styrelsen vill lägga till en punkt 4.5 till för sektionslokalsansvarig.
4.5 Ansvara för att informera de som bokar Gråttan om säkerhetsrutiner i samband med
bokning
Charlotta tycker det att det är en bra sak då det är viktigt att alla i sektionen vet om
säkerhetsrutiner.
CLW
För CLW så vill styrelsen att punkt 7.1 ska konkretiseras då det är ett mål som är svårt
att ”bocka av”. Det kan dock vara svårt att konkretisera.
7.1. Arbeta aktivt med att upprätthålla en hållbar alkoholkultur i sektionen.
Julia säger att något som i dagsläget görs är att alkoholfritt alternativ alltid är billigare
och att CLW jobbar med att de inte ska bemöta alla som att det ska drickas alkohol och
liknande.
Jämlikhetsnämnden flikar in och tycker tillsammans med CLW att punkten kan vara
kvar fram till SM och om det kommer upp någon omformuleringen som är bra hör de av
sig till styrelsen.
DSSG
Styrelsen vill ändra formuleringen på DSSG 9.4. från
9.4. Ansvara för att sångboken promotas till n0llan under mottagningen.
till
9.4. Ansvara för att sångboken promotas.

Nämndordförandemöte nr 1
2017-09-20
Och lägga till punkt 9.5. Den finns redan under CLW men det
är bra om mål som flera nämnder genomför tillsammans
ligger på båda de nämnderna.
9.5. Anordna en (1) ovvegasque i samarbete med CLW.
Jämlikhetsnämnden
Jämlikhetsnämnden ligger under studiesocialt i verksamhetsplanen. Det är en konstig
plats tycker styrelsen och lägger fram att det kan ligga under centralt kanske vilket
Fredrik tycker låter bra.
Nya punkter vill läggas till för jämlikhetsnämnden, dessa punkter är:
10.8. Hjälpa mottagningen att utveckla mottagningsaktiviteterna så att de har stor
variation och alla nya studenter känner sig välkomna på sektionen
10.9. Tillsammans med styrelsen och valberedningen jobba för större mångfald bland
kandidater som söker förtroendevalda poster
10.10. Tillsammans med styrelsen och valberedningen utveckla rekryteringsprocessen
samt göra denna mer rättvis
Dessa punkter fanns tidigare på de andra nämnderna men inte legat som ett mål för
jämlikhetsnämnden. Fredrik tar upp att punkterna med valberedningen arbetas mycket
med redan och att punkt 10.10 och 10.9 säger nästan samma sak. Arbetet kommer bli
detsamma och effekten utav målen kommer också bli rätt lika. Punkten 10.5 och 10.8 är
också i princip samma så det behövs inte dubbletter.
W-inter
För W-inter vill styrelsen lägga till punkterna 11.7 och 11.8.
11.7. Ta emot internationella studenter när de anländer i början av läsåret
11.8. Tillsammans med mottagningen utveckla mottagningsaktiviteter för sektionens
internationella studenter
W-inter tycker att det blir bra men lägger till att i 11.7. ska det stå i början av terminen
istället för i början av läsåret då det kommer internationella studenter 2 gånger per år.
Konstwerket
För Konstwerket vill styrelsen omformulera 12.1. till att upprätthålla utbudet istället för
att öka utbudet av aktiviteter. Punkterna 12.3 vill styrelsen ta bort.
12.3. Arbeta för att integrera Konstwerket i mottagningen
Samt lägga till punkt 12.4.
12.4. Upprätthålla samarbetet med Dramaten
Konstwerket tycker det blir bra.
Studiemiljönämnden
På 15.1. vill studiemiljönämnden lägga till att det enbart är för årskurs 1 och 2.
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15.1. Samla in kursanalyser från respektive kursansvarig på
programmet samt följa upp dem
På 15.2. vill de lägga till ”årets övningsasse”.
15.2. Utse en ”Årets Lärare” för sektionen
Punkten 15.3 vill de omformulera och kommer återkomma med det innan styrelsemötet
den 25/9.
15.3. I samarbete med PAS fortsätta utveckla, arbeta utifrån och följa upp påbörjad 5årsstrategi
Monika lämnar mötet 19.11
Styrelsen vill lägga till en punkt 15.6 som är en utbyggnad på punkt 15.4.
15.4. Se till att alla årskurser är representerade i studienämnden i form av
årskursrepresentanter från årskurs 1-3.
Där en terminsutvärdering för resterande årkurser/inriktningar ska vara i punkt 15.6.
Formulering kommer styrelsen återkomma med.
Det diskuteras om stresseventet för studiemiljönämnden ska ligga i verksamhetsplanen
eller arbetsbeskrivningen. Mötet kommer fram till att det borde stå i verksamhetsplanen
då det är lättare att argumentera för det i budgeten. I studiemiljönämndens
verksamhetsplan bestäms det att punkten 15.7. ska läggas till.
15.7. Anordna ett event relaterat till stresshantering och hälsa.
Näringslivsgruppen
Styrelsen vill ta bort punkt 17.2.
17.2. Ge näringslivanknytning till studenter kopplat till utbildningen
då det är syftet med hela nämnden och inget mål.
Omformulera 17.10 från
17.10. Utveckla ytterligare masterrelaterade event inom sektionen
till
17.10. Utveckla ytterligare företagsevent kopplade till programmets masterutbildningar.
NLG vill ändra 17.7 från
17.7. Utvärdera möjligheten att utveckla en logga för nämnden och i den mån det går,
köpa in marknadsföringsprodukter för NLG-event
till
17.7. Utveckla en logga för nämnden.
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2.3. Engagemang inom sektionen
Frågor som ska diskuteras är:
Hur kan sektionen arbeta för att locka fler till att söka till förtroendevalda roller och till
nämnderna?
Hur ökar vi mångfalden bland de aktiva inom sektionen?
Det är ofta samma personer som söker roller inom sektionen. Fredrik läser upp vad som
rapporterats om sektionsengagemang från nulägesrapporten.
Samantha lämnar mötet 19.22.
Elin tycker att genom att driva många event i nämnderna och öka utbudet i eventen
öppnar det upp för att det är fler som vill vara med.
Fredrik pratar om att det ofta är stereotyper som väljs och att den margaliniserade
minoriteten oftast inte sitter bland förtroendevalda inom sektionen.
Det kan bero på många olika saker. Ibland vågar kanske inte sektionsmedlemmar söka
vissa poster för att det kan bli en hård jargong under SM eller efter SM. Det kan också
vara nervöst att höra allt om den som satt året innan då det kan skapa press. Om förra
sittande gjorde ett jättebra jobb kan en känna stor press att göra exakt samma saker och
om sektionen har visat missnöje mot den som var vald innan så kan en känna en initial
negativitet.
Fredrik säger att det kan vara bra att gå genom mötesformalia på SM1 kanske så att alla
vet hur ett möte går till och vad som är rimligt beteende från mötets deltagare.
Det diskuteras att TVn i Gråttan kan användas i större utsträckning, kanske för poster
som är sökningsbara och liknande så att informationen kommer ut mer och fler ser den.
Charlotta berätttar att det inte finns några bestämmelser om hur TVn får användas.
Mötet diskuterar att det är lätt att pusha folk som tros ”passa bra” för rollen i fråga.
Många förtroendevalda känner nog ett ansvar över sin egen post när den öppnas för val
och att det då är lätt att pusha personer som en känner ”passar” för rollen. Detta blir
problematiskt då det nästan kan bli som en urvalsprocess där samma typ av personer
alltid rekryteras/väljs.
Fredrik säger att ett större integrationsarbete mot de som går från Open till W bör
utföras och säger att de större sektionerna har en plan för hur de tar emot openstudenter. Det är viktigt för att efter ettan så har strukturer inom klassen redan befästs
och det kan vara svårt att komma in som ny och lära känna alla. Förslag på saker som
kan göras är exempel ett event som ”tvåans kväll” där open-studenterna lättare kan
integreras in i klassen.
2.4. Informationsflöde inom sektionen
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Den kommunikation som finns mot nämnderna från styrelsen
är genom facebook och mail. Nämnderna tycker att det funkar
bra överlag. Det som kan vara svårt är att veta vilken person i styrelsen nämnden ska
vända sig till.
Styrelsen förklarar att i princip allt ska gå genom den ansvariga ledamoten om det inte
gäller budgetfrågor och om nämnderna vill att något ska stå på hemsidan så ska de höra
av sig direkt till Malin. Men det är viktigt att gå genom sin ledamot i de flesta fall. Det kan
bli dubbel arbetsbelastning om en går till ”fel” person i styrelsen så att en slussas runt
med sin fråga.
Styrelsen säger också att längre eller viktigare frågor gärna får skickas på mail så att
facebook-chatten slipper bli överfull.
3. Övrigt
Charlotta tar upp kalendern som finns på W-sektionens hemsida och att den aldrig
uppdateras och att i CLs kalender står även Ws event men att i Ws kalender ligger inte
ens våra egna events. Det vore kul om kalender fungerade och användes. Denna fråga
ska tas upp med Malin som inte är närvarande på mötet.
Styrelsen berättar att de ska prata med ett företag som har tagit fram en
kommunikationsapp som sektioner på Chalmers redan använder. Detta kan vara något
positivt för upplägget kring events och information.
Charlotta tar upp att städningen av vinden i Gråttan inte är ordnad. Styrelsen brukar
städa vinden men kanske en annan lösning ska arbetas fram?
Charlotta och CLs sektionslokalsansvarig har pratat om vilka som faktiskt borde vara
med i städningen av vinden så att inte onödiga saker slängs. De tycker att den största
frågan är vilka som ska vara med på inventeringen av vinden. Mottagningen, DSSG och
någon från styrelsen borde i alla fall vara med. Charlotta lägger fram förslaget att det
kan införas en vecka som alla nämnder och föreningar har på sig att städa bort sina
saker eller markera dem på vinden och efter den veckan så är resterande saker okej att
slänga. Charlotta tycker även att CLW borde få en hylla på vinden och att
sektionsmedlemmars privata ägodelar inte fåt ligga på vinden.
Mötet håller med om det Charlotta har tagit upp och tycker att CL och Ws
sektionslokalsansvariga kan vara ansvariga för att bjuda in till en ”städa vinden”-vecka.
Julia har haft kontakt med W i Uppsala om att ha en gasque tillsammans och undrar om
det finns något intresse att engagera sig i det. Mötet tycker att Julia kan lägga ut och
fråga om engagemang i facebookgruppen.
Fredrik undrar om mottagningen har en kris-plan för mobbning, sexuellt ofredande och
liknande. Johanna och Niklas svarar att det inte finns och att det är en jättebra grej att ta
fram. Fredrik vill lägga till det i jämlikhetsplanen.
4. Mötet avslutas
Johanna förklarar mötet avslutat 20.11
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