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1. Formalia
1.1. Mötet öppnas
Niklas förklarar mötet öppnat 17.38.
1.2. Val av justerare
Mötet beslutade
att Samantha och Camilla är protokollets justerare.
1.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
1.4. Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att faststäla dagordningen i dess nuvarande form.
2. Informationsrunda
Sofia (PAS) berättar att CL-programmet har förflyttats till ITM-skolan och att alla PAS
från sektionerna under ITM ska iväg på kick-off snart.
Elin (SNO) berättar om en pluggkväll som de ska ha inom snar framtid.
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Marika (DSSG) pratar om de kanske ska anordna en sy- och
ritpub. Att man ska sy på owwen och kanske spåna fram ett
nytt märke till sektionen.
Mottagningen går FEST-utbildningen och har börjat söka mottagare.
Konstwerket planerar ett museumbesök.
W-inter försöker starta upp nämnden och inte fokusera enbart på buddy-verksamheten.
De håller för tillfället på att översätta hemsidan till engelska, kommer kanske vara en
liten flik på engelska på hemsidan snart.
Amanda (Balansvarig) berättar att balen kommer vara 18 maj och på Fåfängan. De
planerar också att ha en pub på både Bergs och W.
Julia (CLW) ska ha samarbete med de flesta nämnder när de ordnar pubar tillsammans
med nämnderna. De planerar även alla vårens sittningar.
Walberedningen söker posterna W-inters ordförande, Klubbmästare och tar in
nomineringar till kamratstipendiet.
Charlotta och Johanna träffade KTHs lokalansvariga som ska sluta och berättar ännu att
det inte finns någon ersättare. Charlotta tillsammans med styrelsen har planerat att ha
en dag där köket ska städas ur och under denna period så får ingen mat tillagas eller
förvaras i skåpen.
3. Diskussionspunkter
3.1. Revidering av budget och verksamhetsplan
Styrelsen har fått in en del äskningar om kick-outs vilket inte riktigt platsar under den
kategori som äskats ifrån. Styrelsen lägger fram förslaget att budgeten kan revideras och
en summa pengar kan läggas till under varje nämnd eller att en ny budgetpost läggs till
där pengarna ska användas till en aktivitet för alla nämnder och nämndernas
medlemmar tillsammans.
De flesta nämnder under mötet ställer sig mer positiv till att ha ett stort evenemang för
alla nämnder och deras medlemmar istället för att lägga till pengar på varje nämnds
budgetpost ”Nämndaktiviteter”.
Styrelsen hade ingen info om verksamhetsplanen utan undrade mest bara om
nämnderna hade märkt något i deras verksamhetsplan som inte borde vara kvar eller
om något ska läggas till.
Ingen på mötet har några ändringar de vill framföra.
3.2. Bonsai
Styrelsen lägger fram att det kanske vore en idé att förlänga testperioden och under den
förlängda perioden skulle alltså enbart appen användas eller att appen och facebook
båda används men att anmälningslänkar och sådant viktigt finns enbart i appen.
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Julia tycker att appen är väldigt enkelt att använda appen men
att det är lite svårt att veta om det är få som har laddat ned
appen eller att de är få som använder den.
Caroline lämnar mötet 18.06.
Malin påminner om en stor fördel där alla anmälningsformulär där preferenser måste
registreras inte längre kommer behövas för att det kommer vara besvarat och förinställt
i appen. Och understryker att det är viktigt att sektionen agerar enhetligt och att alla
använder det för att vi ska ha gett appen en ärlig chans.
Lily lämnar mötet 18.20.
Mötet är eniga om att det vore bra att skjuta upp beslutet om appen och att det vore
rimligt med hårdare regler under denna förlängda testperiod. Med hårdare regler menas
alltså att appen under denna förlängda testperiod i princip ska ersätta facebook.
3.3. Propositioner till SM4
Styrelsen vill informera om att de kommer lägga fram två PM på nästkommande SM. Ett
angående subventionering och ett, som är en ändring i ett befintligt PM, där
kommunikation inom sektionen ändras. Styrelsen anser att det vore bra att få in åsikter
från nämnderna innan pm läggs fram.
Dessa PM är ännu inte färdigställda men styrelsens medlemmar återger vad som
kommer finns i de olika PMen.
Fredric kommer till mötet 18.30.
Den första propositionen kommer handla om subventionering på sektionen och specifikt
för subventioneringen av Åre-ansvarigas resa.
Gällande allmän subventionering så ska det vara ett möjliggörande för en persons arbete
(t.ex. subventionerade biljetter för sångledare eller SA på en gasque) och att ingen
sektionsmedlem får ta emot subventionering på mer än 999kr under ett läsår.
För Åre-resan gäller:
Denna subventionering ska enbart bekostas av resenärerna och inte av sektionen.
Subventioneringen ska redovisas i resans första budget som ska publiceras på
sektionens hemsida. Det skall tydligt redovisas vid bokning hur stor del av biljetterna
går till att subventionera Åreansvarigas resa.
Den andra propositionen som styrelsen kommer lägga fram är ett PM om
kommunikation där Bonsai ska inkluderas in i det redan befintliga PMet.
Mötet disktuerar dessa PM och nämnderna på mötet har inga invändningar angående
dessa PM. Men en diskussion hålls om att det kan vara svårt att formulera sig rätt när
det kommer till PM om subventionering då för snäva formuleringar inte tillåter någon
form av subventionering men att för öppna formuleringar kanske kan göra så att alla
aktiva på sektionen kan få saker subventionerat vilket kan innebära mycket pengar.
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3.4. Städning av Gråttan
Charlotta tillsammans med styrelsen har planerat att ha en
dag där köket ska städas ur och under denna period, två veckor, så får ingen mat tillagas
eller förvaras i skåpen. Förslaget är att städdagen ligger i början av tentaperioden.
Studiemiljönämnden ska ha en studiefrukost under tentaperioden och det kan innebära
problem med städningen och mjölbaggarna. Det är viktigt att städa kliniskt efteråt igen.
Datum för denna dag är söndag 4/3 och det behövs folk som hjälper till. Charlotta och
medlemmar ur styrelsen ska städa sen ska nog ett event göras. Det kan nog vara rimligt
att bjuda på något för de som kommer och hjälper till att rengöra Gråttan kliniskt.
En punkt om denna städdag kommer läggas till under dagordningen i SM4.
Tova lämnar mötet 18.49.
4. Övrigt
Inget övrigt.
5. Mötet avslutas
Niklas avslutar mötet 18.51.
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:
_______________________________
Mötesordförande, Niklas Wallhed

_______________________________
Sekreterare, Erika Qvick

_______________________________
Justerare, Camilla Blomqvist

_______________________________
Justerare, Samantha Chen

