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1. Formalia
1.1.

Mötet öppnas

Niklas öppnar mötet 17.30.

1.2.

Val av justerare

Mötet beslutade
att välja Sigvard Bast och Hugo Holsti Heijbel till mötets justerare.

1.3.

Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.4.

Fastställande av dagordning

Mötet beslutade
att fastställa dagordningen i dess nuvarande form.

2. Informationsrunda
Julia (CLW) berättar att det finns mjölbaggar i Gråttan och att man kontaktar Anticimex
först när man har städat själv. Julia lägger fram att det kan vara rimligt att städa hela
Gråttan under vindstädningen som Charlotta (SOS) och CLs sektionslokalsansvarig har
hand om. Frågan om diskmaskinen funkar ställs under mötet och Charlotta ska ansvara
för att kolla upp om den funkar eller om det går att laga den, samt undersöka problemet
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med mjölbaggarna och vem som står för saneringen. Julia
berättar även att Dubbel-W gasquen med Uppsalas W-sektion
var i helgen och den var lyckad.
Charlotta (SOS) berättar om vindstädningen som kommer ske om två veckor där hela
Gråttans vind ska totalstädas. I samband med vindstädningen kan vissa nämnder känna
att de har för lite plats att förvara saker och då kan man höra av sig till Charlotta.
Fredrik (Jämlikhetsnämnden) berättar att förtroendevalda kommer bli kontaktade av
jämlikhetsnämnden för att arbeta med deras gemensamma punkter på
verksamhetsplanen. Nämnden ska även ha ett filmevent med jämlikhetstema och en
pubkupp planeras.
Benjamin (NLG) berättar att BKW-arbetet pågår för fullt. Det är en lunchföreläsning med
Fortum 11/12 och 12/12 är det pubkväll med Young proffessionals som är en
organisation med konsulter där de kommer bjuda på mat. NLG har även tagit fram en
logga för nämnden som ligger publicerad på nämndens instagram.
Sofia (WAM) berättar att WAM har haft en alumnikväll där 15 alumner var på plats för
att besvara frågor. Eventet var mycket uppskattat av såväl alumner som
sektionsmedlemmar. De diskuterar inom nämnden på att starta upp en
mentorsskapsnämnd inom sektionen.
Monika (W-inter) berättar att de ska åka till Skansen och gå på julmarknad på lördag. De
hade 45 platser och fått 75 anmälda och prio är W-studenter. De tänker även åka
skridskor innan jul.
Monika och Lovisa har även träffat THS internationellt ansvariga och han gjorde det
tydligt att de internationella studenterna inte känner sig inkluderade i sektionslivet.
Därför är det en grupp studenter som jobbar med att starta upp en ny sektion vilket är
spännande men tråkigt då de känner att de inte får plats. Monika uppmanar alla att
berätta för W-inter om det finns ett event som man tror funkar för engelskspråkiga
studenter, vilket de flesta events gör. Sofia säger att man kan bjuda in alla till
torsdagspuben. Monika berättar också om en internationell gasque som ska hållas med
maskin.
Linnea (Studiemiljönämnden) berättar om stresshanteringseventet som ska hållas 4/12
där dagen kommer bli fylld med yoga, pyssel och workshop bland annat. De håller även
på att sammanställa kursutvärderingar och så hade de en kick-off med nämnden
nyligen.
Siri (Konstwerket) pratar om filmkvällen som Konstwerket höll i och att det är rätt svårt
att dra folk till eventet när de inte bjuder på mat, men det kom en del folk ändå.
Konstwerket ska ha en spelkväll 5/12 där de ska bjuda på mat. Mötet föreslår att man
skulle kunna bjuda in internationella studenter till dessa event.
Jessica (Valberedningen) uppmanar till att nominera folk och att söka till posterna som
söks inför SM2. Valberedningen höll även i påverkans torg som var förra veckan där folk
kunde ställa frågor till Presidiet inför valet. De ska även ha en pub med Presidiet denna
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torsdag. Jessica påminner även om att nominera personer till
posterna fanbärare och vice fanbärare.
Fredrik tillägger att det har kommit ut en artikel om #metoo-kampanjen på KTH och vill
bara att alla ska vara uppmärksamma på detta.
Johanna pratar för Marika (DSSG), som inte är på plats, om att hon vill ta fram nya
sektionsmärken och kommer ta upp det under något sektionsmöte i framtiden.

2.1.

Grafisk profil

Styrelsen vill informera att det är bra att använda sig av det PM om Grafisk profil när
nämnderna kommunicerar med företag eller liknande.

2.2.

Ekonomisk info

Camilla kan tyvärr inte närvara på mötet men hon har sammanställt budgeten och vad
som är kvar och hur nämndernas budget ser ut i dagsläget.
Det står om hur mycket som nämnderna har spenderat hittills och en tumregel kan vara
att det är rimligt att ha spenderat ungefär hälften.
Camilla ville även påminna om att man kan äska pengar. Styrelsen har lagt ganska
mycket pengar som är äskningsbara så att de är bra om de pengarna används. En
blankett för att äska pengar kommer skickar ut till förtroendevalda samt ett
informationsdokument om hur man äskar.
Fredrik lämnar mötet 17.58.
Monika frågar om det kommer kosta sektionen pengar att sanera, om det behövs, från
mjölbaggarna i sektionslokalen. Charlotta som tidigare tog ansvar över frågan kommer
ta upp det här också. Det diskuteras på mötet att det bör finnas en slags försäkring.

3. Diskussionspunkter
3.1.

Verksamhetsplan

Styrelsen vill höra hur det går i arbetet med punkterna som ligger under deras nämnd i
verksamhetsplanen.
Charlotta (SOS) håller på att göra ett dokument där hon sammanställer säkerheten i
Gråttan och så att detta dokument ska finnas tillgängligt för sektionens medlemmar.
CLubWästeriet:
Julia meddelar att CLW har en engelsk prislista som ska ut.
6.1. Sigvard, Fredrik, Julia och Mottagningsansvarig 18/19 (som ska väljas under SM2)
ska prata om alkoholkulturen inom snar framtid.
6.2. CLW har även hållit i en gasque för hela sektionen (halloweengasquen), femmans
sittning kommer under våren. Kan bli svårigheter med owwegasquen då owwarna ännu
inte har kommit.
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6.3. Kontinuerligt.
6.4. Pubar med olika nämnder har hållits i och flera ska hållas
i.
6.5. De flesta events är med CL-sektionen så det sker hela tiden.
NLG:
14.3. BKW är i full rullning.
14.4. Avklarad.
14.5. För en diskussion med WAM kontinuerligt.
14.6. Uppfyllt. Loggan finns publicerad på nämndens instagram. (nlgwsek)
14.7. Uppfylls kontinuerligt i och med SW-academy.
14.9. Elkraftskvällen är på gång samt en Kemimasterkväll.
Resterande punkter under NLG meddelar Benjamin är under kontroll.
Charlotta lämnar mötet 18.07.
WAM:
15.3. Nya medlemmar till nämnden har rekryterats.
15.4. Ett event har ordnats. (Alumnikvällen)
15.5. Kontinuerlig diskussion med NLG förs.
W-inter:
9.1. Jämlikhetsnämnden kommer kontakta W-inter snart för en diskussion.
9.2. Buddyverksamheten har ändrats i år men de har verksamma buddys.
9.3. Sammanställer vart tidigare studenter har åkt för att underlätta
ansökningsprocesser.
9.4. Internationell gasque som ska hållas med Maskinsektionen.
9.7. De har mottagit internationella studenter när de anlänt och ska göra det en
ytterligare gång efter jul.
Studiemiljönämnden:
12.1 Samlar in årets kursanalyser.
12.2. Utsett årets lärare, årets asse ska utses i maj kanske.
12.3. Samarbetar kontinuerligt med PAS.
12.4. Årskursrepresentanter finns.
12.6. I januari kommer terminsutvärderingar.
12.7. Stressevent kommer snart.
Konstwerket:
10.1. Avklaras kontinuerligt.
10.2. En filmkväll har hållits i och snart ska de ha en spelkväll.
10.3. Samarbetet upprätthålls.
Valberedningen:
3.1. Uppfylls kontinuerligt.
3.4. De har fixat google docs-dokument för att söka och nominera poster.
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3.2.

Bonsai

Styrelsen presenterar Bonsai Campus-appen. Styrelsen, främst
Malin, har haft kontakt med Bonsai under en tid. Det enda problemet som kan finnas
med appen är att de har en jobbsida i appen som kan skapa problem för
näringslivsgruppen men Niklas har har diskuterat detta med NLG och NLG ser inget
problem i detta. Samt så har Benjamin varit närvarande under ett möte med David från
Bonsai.
I slutet av november kommer de släppa en version där man kan köpa biljetter direkt i
appen vilket kommer förenkla mycket vid gasquer och liknande. Alla nämnder kommer
ha konton och kunna lägga upp events. De kommer ta en avgift för att ha biljettsystemet,
cirka 2kr per biljett men man behöver inte använda detta utan kan ha köp av biljetter
separat. Benjamin tar upp att under mötet som har var med på med Bonsai-David att
man inte kunde välja alkohol-biljett och sen en alkoholfri-biljett.
Julia tar upp att de flesta events som är på sektionen är även med CL-sektionen och det
blir då väldigt svårt att ha biljettsystem om inte alla som rörs av gasquen kan betala och
anmäla sig på samma ställe. Det kan leda till mycket mer jobb för nämnder som CLW. CL
är även rätt principfasta med att införa nya saker så det är inte troligt att de kommer
införa något nytt. Det kan även bli en krock när vissa favoritmarkerar events i appen och
vissa på facebook och då kan de se ut som att alla events är halvfulla och eventsen bli
inte attraktiva. Julia lägger till att det kanske är något som CLW måste jobba mer med
för de vill ju jobba mot att få ut information till så många som möjligt.
Sofia frågar om det finns möjlighet till alumnkontakt i och med appen vilket inte finns.
Det kan även vara svårt att få alumner att ladda ner en app för att kommunicera med sin
gamla sektion.
En stor del av mötet ställer sig positiv till att i alla fall prova appen. Den kritik som
påträffas under provperioden kan läggas fram till Bonsai och så kan man se om de kan
lösa det, annars kan man välja att inte använda appen inom sektionen.
Bra att events som ligger nära i tiden kommer ligga högst upp i flödet på appen då
events på facebook har en tendens att försvinna i mängden av all annan information.
Då mötet är överens om att det vore bra att prova på appen kommer styrelsen nästa
styrelsemöte diskutera när testperioden ska startas och styrelsen ska prata med Bonsai
om när vi kan ha denna testperiod.

3.3.

Individuella samtal

Johanna berättar att alla styrelsemedlemmar ska ha individuella samtal och att det
kanske vore bra att ha ett liknande möte för de förtroendevalda som inte har en ledamot
att kontakta direkt. Detta kommer beröra PAS, sektionshistoriker, DSSG, Åre-ansvariga
och Valberedningen.
Malin lämnar mötet 18.42.
För tillfället är det få närvarande under mötet som detta berör.
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Det tycks vara väldigt positivt då många inte har en tydlig
kontakt och kan känna sig avkapade från styrelsen tycker nämnderna som är på plats.
Det disktueras att man kanske borde döpa om Nämndordförande-möten till
Företroendevalda-möten.
Nämnderna tar även upp att det kan vara bra för de att ha ett möte med någon annan ur
styrelsen än sin ledamot. Detta är bra om kommunikationen inte fungerar eller för att ha
en annan persons syn på det.

3.4.

Representationsstyrelse

Hur tycker nämnderna att den aktuella styrelseformen har fungerat?
Nämnderna är överens om att de inte vill sitta i styrelsen också utöver sitt jobb med
nämnderna och att styrelseformen är till det bättre än vad det var förr.
Blandade åsikter om kommunikationen mellan styrelsen och nämnderna. Samtal
kommer föras inom styrelsen för att förbättra kommunikationen.
Johanna föreslår att hon kan skicka ut dagordningen för styrelsemötena även till
nämnderna och mötet är överens om att det vore bra.

4. Övrigt
Det finns inget övrigt att ta upp.

5. Mötet avslutas
Niklas avslutar mötet 18.57.
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:
_______________________________
Mötesordförande, Niklas Wallhed

_______________________________
Sekreterare, Erika Qvick

_______________________________
Justerare, Sigvard Bast

_______________________________
Justerare, Hugo Holsti Heijbel

