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1. Formalia
1.1. Mötet öppnas
Johanna förklarar mötet öppnat 17.33
1.2. Val av justerare
Mötet beslutade
att Niklas och Hugo är protokollets justerare.
1.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
1.4. Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att fastställa dagordningen i dess nuvarande form.

2. Informationsrunda
Amanda påminner om balens pub som de har nästa vecka 25/4.
Valberedningen har lyst posterna inför Val-SM och så har de arbetat med att utveckla de
generella frågorna som ställs till alla som söker en förtroendevald post inom sektionen.
Mottagningen informerar om att de har kick-off på lördag på Osqvik med alla mottagare.
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Konstwerket planerar att äska pengar för att gå på moderna
museét.
WAM jobbar inför programdagen och värvar alumner till eventet.

3. Diskussionspunkter
3.1.

Verksamhetsplanen 17/18

Valberedningen:
De flesta punkter tycker valberedningen känns bra och de har avklarat de flesta av dem.
Den enda punkten som de har tänkt på är 3.2. Undersöka möjligheten och för- och
nackdelar med att i framtiden bli en rekommenderande valberedning (dvs. förorda
kandidater) då den har varit med i två år men punkten ännu inte har blivit uppfylld
något år. De anser att det kanske är bättre att satsa på att få en mer heterogen
valberedningen för att hela sektionen ska vara representerad i nämnden.
Mottagningen tycker att deras punkter på verksamhetsplanen är bra och de har redan
uppfyllt många av dem.
ClubWästeriet har uppfyllt i princip alla sina punkter på verksamhetsplanen och tycker
att alla borde ligga kvar.
Idrottsnämnden har uppfyllt 2 av 3 punkter på sin verksamhetsplan. Den punkt som
skulle kunna ändras är 7.1. Anordna ett idrottsevenemang per termin och att man utökar
antalet evenemang per termin. Mötet diskuterar även om det vore bra att lägga till en
punkt som säger att Idrottsnämnden borde ha en öppen sida istället för en hemlig grupp
så att fler kan se evenemangen.
Konstwerket har uppfyllt alla sina punkter men funderar på om det vore bra att lägga till
en punkt om att göra eventen mer tillgängligare för internationella studenter genom att
t.ex. skriva ut allting på engelska. Det kanske även vore en idé att lägga till en punkt om
informera sektionens medlemmar om kulturaktiviteter i Stockholm och inte enbart
ordna evenemang.
WAM: Punkt 15.2. har de inte jobbat väldigt aktivt med men som de ska undersöka. De
har fått väldigt bra respons på puben de hade och diskuterar möjligheten att göra det till
ett stående event men kommer fram till att det inte behöver stå i verksamhetsplanen.
Charlotta kommer in 18.11.
Sektionslokalsansvarig tycker att alla punkter ska finnas kvar även fast inte alla punkter
har nåtts ännu. Det vore en bra idé att lägga till veckostädningen som
sektionslokalsansvariga ansvarar för i verksamhetsplanen.
Mötet tar paus 18.28.
Mötet återupptas 18.38.
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3.2.

Budget 18/19

Sektionslokalsansvarig tycker att det är viktigt att ta in att nya stolar behövs till Gråttan
när budgeten läggs. En idé som läggs fram är att sänka ”Förbrukningsmaterial” och höja
”Förnyelse i sektionslokalen” för att kunna köpa nya stolar eller så kan ”Förnyelse i
sektionslokalen” bara höjas utan att någon annan post sänks.
Julia Granlund kommer till mötet 19.10.
Mötet diskuterar att Balgruppen borde ha en egen rubrik i budgeten och även ha en
”Nämndaktivitet”-post.
Konstwerket vill lägga till cirka 1500kr som i år gick till ett guidat museébesök i deras
”verksamhetsaktiviteter” då de i år äskade dessa pengar. Mötet tycker att den posten
skulle kunna höjas ännu mer då de flesta av nämndens events kostar pengar.
I och med att WAM är en nämnd som växer så finns det större möjligheter att göra
roligare och större aktiviteter och då kan det behövas en ökad budget för
”verksamhetsaktiviteter”. Det är dock svårt att säga då de ännu inte har några stående
events som de vet kommer ha utgifter.
Åreansvariga tycker att det kanske vore rimligt med en budgetpost för nämndaktiviteter
samt för marknadsföring av Åreresan.
Idrottsnämnden tar del av det friskvårdsbidrag som CL får av THS som räcker till att ha
event varannan vecka. Om detta bidrag inte skulle räcka till att hyra en idrottssal
varannan vecka borde budgeten täcka denna kostnaden. Idrottsnämnden inser även att
en punkt borde läggas till på verksamhetsplanen under nämnden där det står att
Idrottsnämnden ska söka friskvårdsbidrag från THS.
Mötet diskuterar även om att allas budgetposter skulle kunna höjas ännu mer då det
blivit så mycket pengar över. Möjligheten att införa en budgetpost för att spara till en
jubileumsgasque diskuteras också. Det kommer vara ofrånkomligt att sektionen
kommer gå plus några år och därför måste möjligheterna att ”spara” undersökas.

4. Övrigt
Valberedningen ber alla att tänka på frågor som är bra att ställa på SM inför sin egen
post.

5. Mötet avslutas
Johanna förklarar mötet avslutat 19.43.
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:
_______________________________
Mötesordförande, Johanna Lindsten

_______________________________
Sekreterare, Erika Qvick
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_______________________________
Justerare, Niklas Wallhed

_______________________________
Justerare, Hugo Holsti Heijbel

