Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö
Sektionsmöte 2017-10-04
Adress: Gråttan, Osquars backe 8
Sektionsmöte nr 1, Verksamhetsår 2017/2018
Datum: 2017-10-04
Tid: 17.30-20.46
Närvarande: Se närvararolista nedan

Namn
Fredrik Schuck
Hugo Holsti Heijbel
Oskar Engesvik
Matilda Samuelsson
Pontus Jaldegren
Marika Westman
Cecile Bouju
Jessica Ruud
Tova Billstein
Gustav Lenart
Erik Östling
Siri Ranung
Camilla Hamberg
Greta Gustafsson
Anders Melander
Filip Josefsson
Elin Rahmqvist
Fredric Sunesson
Hannes Wiklund
Julia Granlund
Monika Mizgalewics
Linnea Karkulahti
Jonas Rechreche
Clara Myhrman Nilsson
Felicia Hjerpe
Amanda Sivard
Jean-Ling Yeung
Sofia Forsberg
Eveline Haugaard
Camilla Blomqvist
Johanna Lindsten
Erika Qvick
Malin Lönnqvist
Samantha Chen

In

Ut
19.13 (4.2)

19.10 (4.2)
19.00 (4.2)
19.30 (4.2)
19.10 (4.2)
19.10 (4.2)

19.19 (4.2)
19.19 (4.2)

18.00
18.10

19.19 (4.2)

Adam Bianchi
Sigvard Bast

1. Formalia
1.1. Mötets öppnande
Sigvard Bast förklarar mötet öppnat 17.38.

1.2. Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade
att mötet är behörigt utlyst

1.3. Anmälda förhinder
Inga anmälda förhinder.

1.4. Närvarande
Se närvarolistan längre upp.

1.5. Val av mötesordförande
Sigvard nominerar sig själv som mötesordförande.
Mötet beslutade
att Sigvard Bast är mötesordförande.

1.6. Val av mötessekreterare
Erika nominerar sig själv till mötessekreterare.
Mötet beslutade
att Erika Qvick är mötessekreterare.

1.7. Val av två justerare tillika rösträknare
Mötet beslutade
att Anders Melander och Jessica Ruud är mötets justerare tillika rösträknare.

1.8. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.9. Fastställande av föredragningslistan
Förslag på ändring från Cecile:
Ändra plats på 4.2. och 4.1. Att val av bollkalle och punktens ettans representant ska byta
plats.
Mötet beslutade
att byta plats på punkt 4.1 och 4.2.

2. Diskussions- och informationspunkter
2.1. Information från Styrelsen
Styrelsen har tagit fram propositioner om budgeten och verksamhetsplanen. De har
även valt Åre-ansvariga (Julia Granlund och Douglas Lindén) samt talman (Vide Richter).
Styrelsemedlemmarna har också blivit bjudna på nollegasquer samt gått på dessa och
representerat.

2.2. Information från Revisorer
Adam är närvarande och framför att revisorerna tycker att styrelsen skött sig bra hittills.

2.3. Information från Studienämnden
Studiemiljönämnden meddelar att de har valt sin nämnd och att de har varit på sitt
första länkmöte.

2.4. Information från Näringslivsgruppen (NLG)
Ingen från nämnden är närvarande.

2.5. Information från CLubWästeriet (CLW)
Ingen från nämnden på plats. Sigvard, som är ansvarig ledamot, meddelar att det är
planering kring gasquer och dessa events kommer komma ut på facebook inom snar
framtid.

2.6. Information från Mottagningen
Mottagningen informerar att efterarbete med mottagningen pågår. Specifikt så att inga
pengar finns kvar. Han meddelar även att de planerar överlämningen tills nästa presidie
som väljs under sektionsmöte 2.

2.7. Information från Jämlikhetsnämnden

Fredrik informerar att Jämlikhetsnämnden har startat upp sin nämnd för
verksamhetsåret och att de har jobbat på jämlikhetsplanen som ska röstas genom under
detta sektionsmöte.

2.8. Information från W-Inter
Monika informerar om att W-inter har valt sina buddys och börjat planera events.
De presenterar vad MFS är och deras event kring det. Monika berättar om eventet och
förklarar att gamla MFS-studenter samt en W-alumn ska komma och berätta om sina
arbeten.
MFS står för Minor Field Studies och innebär att studenter åker till ett utvecklingsland
och utför fältarbete som ska vara material till en uppsats.

2.9. Information från W:s Alumn- och mentorskapsnämnd (WAM)
Sofia är inte på plats men Monika framför att Sofia har sagt att en pub med WAM ska
vara den 8/11.

2.10. Information från Dubbelspexet
Jean-ling som är medverkande i dubbelspexet berättar att de har börjat jobba kring
föreställningen. Monika flikar in och säger att hon tror att de söker medlemmar så att
det bara är att höra av sig till Dubbelspexet om en vill vara med.

2.11. Information från Konstwerket
Siri informerar om att Konstwerket har utökat sin nämnd från 2 medlemmar till 12
medlemmar samt att de ska ha spelkväll i slutet av terminen och events däremellan.

2.12. Information från Sektionslokalsansvarig och skyddsombud (SOS)
Inte närvarande men Johanna berättar att vi har nya anslagstavlor.

2.13. Information från Den som säljer grejer (DSSG)
Marika berättar att owwarna är beställda och att datum för owwegasquen är bestämt.
Hon meddelar även att en syjunta ska planeras in efter owwegasquen.

2.14. Information från Åre-ansvariga
Julia berättar att efter idag så kommer det inte finnas en enda reservplats samt att efter
imorgon 5/10 så kommer en inte kunna avanmäla sig och få pengarna tillbaka.
Julia förklarar även hur de kunde utöka platserna till Åre genom att samarbeta med CLsektionens Åre-ansvariga. De som inte hade fått plats med W kommer att ha tågbiljetter
genom CL och sitta med de under resan. Vissa boendeplatser kommer att vara med CLstudenter också. Dock kommer bouppdelning ske utifrån de önskningar som de resande
har skickat med till ansvariga och inte så att de som inte hade någon plats med W

automatiskt får en boplats i en stuga med CL.
Julia påminner också om att betala innan 27/10.

2.15. Information från W:s representanter i KF
Ingen närvarande.

2.16. Information från THS Centralt
Jonas som sitter som näringslivsansvarig i THS central är närvarande. Han meddelar att
presidiet jobbar med Campus100 för tillfället och att skolorna under KTH har ändrats
mycket de senaste månaderna där THS centralt har hjälpt till mycket där.
Enkät för tentamensändringarna är bra att fylla i och Jonas ska skicka länken till Johanna
så att hon kan lägga upp det i gruppen. Armada ska omsätta 8 miljoner under
verksamhetsåret.
Jonas berättar att lunchföreläsningen för Skellefteå kommun var lyckad och att över
40% av närvarande var från W-sektionen vilket var roligt.
THS söker även eventansvarig och finns det några frågor kan man höra av sig till Jonas.

3. Beslutspunkter
3.1. Proposition om revidering av budget 17/18
Camilla presenterar propositionen om revidering av budget 17/18 som ligger som
möteshandling.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Valberedningen yrkar på en förändring på 200kr till 500kr.
Deras inspring för att promota Ettans representant gick nästan på hela deras budget. De
har tidigare år inte funnits lika många kandidater som det finns för de poster som lysts
för detta SM så det är en positiv ändring.
Styrelsen argumenterade så att den budget som låg under verksamhetsaktiviteter för
valberedningen har tidigare år enbart gått till fika inför påverkans torg vilket inte ansågs
behöva 500kr.
Med tanke på vad valberedningen har planerat för läsåret är det rimligt att höja
budgeten till 500kr.
Förslaget går mot avslag
Mötet beslutade
att budgetposten verksamhetsaktiviteter för valberedningen ska höjas till 500kr i
budgeten 17/18.

Mötet beslutade
att anta revideringen av budgeten 17/18.

3.2. Proposition om revidering av verksamhetsplanen 17/18
Johanna presenterar propositionen om revidering av verksamhetsplanen 17/18 som
ligger som möteshandling.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutade
att anta revideringen av verksamhetsplanen 17/18

3.3. Motion om revidering av jämlikhetsplanen 17/18
Fredrik presenterar jämlikhetsplanen som ligger som möteshandling. Denna innehåller
många mål som är enligt SMART-mål. Den tas fram genom en enkät som
sektionsmedlemmarna fyller i.
Mötet beslutade
att anta motionen om revidering av jämlikhetsplanen.

4. Valärenden
4.1. Val av Bollkalle
Valberedningen presenterar de två sökande. Fredric Sunesson och Gustav Lenart är
sökande till posten.
Valberedningen tar med Fredric ut.
Gustav presenterar sig själv.
Mötet öppnar upp för frågor. Valberedningen ställer frågor som de ställer till alla
sökande och därefter följs Gustav ut.
Fredric kommer in och presenterar sig.
Mötet öppnar upp för frågor. Valberedningen ställer frågor som de ställer till alla
sökande och därefter följs Fredric ut.
Mötet går till votering.
Fredric fick flest röster och går därefter mot avslag.
Fredric väljs som bollkalle.

Mötet beslutade
att Fredric Sunesson väljs till Bollkalle.
Paus 19.06.
Mötet återupptas 19.19.

4.2. Val av Ettans representant
Valberedningen presenterar de 4 sökande. Jenna Yeung, Hugo Holsti Heijbel, Matilda
Samuelsson, Clara Myhrman Nilsson är sökande till posten.
Valberedningen tar med Hugo, Matilda och Jenna ut.
Clara presenterar sig själv.
Mötet öppnar upp för frågor. Valberedningen ställer de frågor som de ställer till alla
sökande och därefter följs Clara ut.
Valberedningen tar in Hugo.
Hugo presenterar sig själv.
Mötet öppnar upp för frågor. Valberedningen ställer de frågor som de ställer till alla
sökande och därefter följs Hugo ut.
Valberedningen tar in Matilda.
Matilda presenterar sig själv.
Mötet öppnar upp för frågor. Valberedningen ställer de frågor som de ställer till alla
sökande och därefter följs Matilda ut.
Valberedningen tar in Jean-Ling.
Jean-Ling presneterar sig själv.
Mötet öppnar upp för frågor. Valberedningen ställer de frågor som de ställer till alla
sökande och därefter följs Jean-Ling ut.
Mötet öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutar att votera.
Det yrkas på sluten votering.
Hugo fick flest röster.
Hugo Holsti Heijbel väljs som ettans representant.
Mötet beslutade

att Hugo Holsti Heijbel väljs som ettans representant.

5. Övrigt
Johanna berättar att sektionsmöte nr 2 kommer vara den 28/11.
Julia berättar att kallelsen inte hade kommit fram till hennes mailinkorg. Hon har tidigare
haft strul med sin mailinkorg, och det är säkert samma sak nu, men tycker att det vore bra
att kolla så maillistorna stämmer.

6. Mötets avslutande
Mötet avslutas 20.46.

Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta möte:

_______________________________

_______________________________

Ordförande, Sigvard Bast

Sekreterare, Erika Qvick

_______________________________

_______________________________

Justerare, Anders Melander

Justerare, Jessica Ruud

