Mötesprotokoll,
Sektionen för Energi och miljö
Styrelsemöte 2017-03-01
Adress: Espressohouse, Birger Jarlsgatan
Styrelsemöte nr 12, Verksamhetsår 2016/2017
Datum: 2017-03-01
Tid: 18.30–22.11
Närvarande: Elin (kassör), Fanny (ordförande), Hanna
(kommunikationsansvarig), Eveline (Vice tillika sekreterare) och
Caroline (ledamot för studiemiljö och internationella frågor)

1. Formalia
1.1. Mötet öppnas

Fanny förklarar mötet öppnat kl 18:30.

1.2. Val av justerare

Mötet beslutade
att
välja Elin och Hanna till mötets justerare

1.3. Adjungeringar
Inga adjungeringar ska göras.

1.4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade
att
fastställa dagordningen i dess nuvarande form.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll (nr 11) gås igenom.

3. Informationsrunda
Elin inleder informationsrundan. Hon har sänt utvärderingen av mottagningen
och JML-arbete till kansliet och nu har Hans (programansvarig) godkänt detta.
Sektionen kommer därför inom kort att motta pengar om en summa av 15.000:-.
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Fanny ska på OR- och ERinternat med Elin på fredag. Hon berättar även att
Åreansvariga har swishat ut de pengar som Åre-resan gick plus med i veckan till
alla stugansvariga som i sin tur ska swisha de som bodde i respektive stuga.
Caroline berättar att Jämlikhetsnämnden har gjort en JML-enkät och att SNO har
haft sitt stressevent idag.
Hanna har nyligen gjort ett event för SM 4 och även sänt ut nyhetsbrev.

4. Beslutspunkter
4.1. Subventionering av Åreresan till arrangörerna
Mötet beslutade
att

ej subventionera Åreresan för arrangörerna

4.2. Ge Felicia Pereira de Moraes (NLGs vice ordförande)
rätt att skriva på kontrakt som behandlar
näringslivsfrågor
Mötet beslutade
att
ge NLGs vice ordförande, Felicia Pereira de Moraes, rätt att skriva under
på kontrakt gällande näringslivsfrågor förutsatt att dessa kontrakt inte
överstiger summor från Styrelsemöte nr 3 2016-09-24 5 på 10000:-. Skulle en
kontraktsumma överstiga denna måste någon av firmatecknarna fortfarande
skriva på för att kontraktet ska vara giltigt. Felicia måste dock alltid tillfråga
Fanny eller Elin och få ett skriftligt godkännande innan hon skriver på, oavsett
summa, för att det ska vara giltigt. Detta beslut skall gälla till och med den 30 juni
2017.

4.3. Äskan från Balansvarig
Mötet beslutade
att

godkänna äskan från balansvarig om 5000 kronor från budgetposten

”äskbara pengar från enskilda event”.

4.4. Proposition om regler för Facebook-gruppen
Paus i mötet 18:51.
Mötet återupptas 19:07.
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Mötet beslutade
att

lägga fram styrelsens proposition om regler för Facebook-gruppen till SM
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4.5. Proposition om Budget 17/18
Elin vill yrka på ändringar i den ursprungliga budgeten som sändes ut till detta
styrelsemöte. Dessa ändringar är följande:
•

Sänka mottagningens budget från 85.000 kr till 80.000 kr då
swishavgifter inte längre ska täckas av mottagningen

•

Programförbättrande projekt sänks från 35.000 kr till 20.000 kr. Detta då
bland annat SNO själv anser att 20.000 kr är mer än tillräckligt till denna
budgetpost

•

Posten äskbara pengar till föreningar föreslås sänkas till 0 kr, detta då vi
för tillfället inte har någon aktiv förening

•

Posten kommunikationsansvarig under styrelsens budget tas bort då
kommunikationsansvarig inte använt några pengar

Mötet beslutade
att

lägga fram styrelsens proposition om budget 17/18 på SM 4 med följande

ändringar:
•

Sänka mottagningens budget från 85.000 kr till 80.000 kr då
swishavgifter inte längre ska täckas av mottagningen

•

Programförbättrande projekt sänks från 35.000 kr till 20.000 kr. Detta då
bland annat SNO själv anser att 20.000 kr är mer än tillräckligt till denna
budgetpost

•

Posten äskbara pengar till föreningar föreslås sänkas till 0 kr, detta då vi
för tillfället inte har någon aktiv förening

•

Posten kommunikationsansvarig under styrelsens budget tas bort då
kommunikationsansvarig inte använt några pengar
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4.6. Proposition om Verksamhetsplan 17/18

Mötet beslutade
att

Paus i mötet 20:14
Mötet återupptas 20:29

lägga fram styrelsens proposition om Verksamhetsplan 17/18 till SM 4.

4.7. Proposition om stadgerevidering
Mötet beslutade
att

lägga fram stadgaändringar som följer i revideringen som en proposition

till SM 4.

4.8. Proposition om reglementesrevidering
Mötet beslutade
att
lägga fram styrelsens proposition om reglementesrevidering till SM 4.

5. Diskussionspunkter
5.1. Planering av:
5.1.1. Nästan-Våffel-SM
Styrelsen väljer att diskutera frågan vid ett senare tillfälle då inte alla
styrelsemedlemmar är närvarande.
5.1.2. Besöket från Lund/Uppsala
Gasque-gruppen tar ett möte till veckan för att ordna anmälan etc.

5.2. Ekonomistyrning av CLW
Styrelsen anser att det finns frågetecken och man kommer överens om att Fanny
och Elin ska boka in ett möte med CL och diskutera förslaget.

6. Övrigt

Elin säger att mottagningspresidiet till 2016 skulle ha lämnat kvar 10.000 kronor
till våren 2017, vilket dom inte gjort. Man bör därför till nästa styrelsemöte
godkänna att mottagningen får 5000 kronor av posten programförbättrande
projekt.
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7. Mötet avslutas
Mötet avslutas 22:11.
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta
möte:
_______________________________
Mötesordförande, Fanny Ahlberg

_______________________________
Sekreterare, Eveline Haugaard

_______________________________
Justerare, Hanna Bladby

_______________________________
Justerare, Elin Hein
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