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Namn
Hugo Holsti Heijbel
Frida Linnerborg
Vide Richter
Niklas Wallhed
Jessica Ruud
Siri Ranug
Sara Värnqvist
Erik Forsman
Fanny Igergård
Sigvard Bast
Douglas Lindén
Erik Östling
Erika Qvick
Benjamin Nestorovic
Julia Granlund
Camilla Blomqvist

In

Ut

12.24

1. Formalia
1.1.

Mötets öppnande

Vide förklarar mötet öppnat 12-15

1.2.

Mötets behöriga utlysande

Erika informerar att handlingarna skickades ut en dag försent.
Mötet beslutade
att mötet är behörigt utlyst.

1.3.

Anmälda förhinder

Inga anmälda förhinder.

1.4.

Närvarande

Se närvarolistan högre upp.

1.5.

Val av mötesordförande

Vide Richter nominerar sig själv.
Mötet beslutade
att välja Vide Richter till mötesordförande.

1.6.

Val av mötessekreterare

Erika Qvick nominerar sig själv.
Mötet beslutade
att välja Erika Qvick till mötessekreterare.

1.7.

Val av justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade
att välja Frida Linnerborg och Sigvard Bast som mötets justerare tillika rösträknare.

1.8.

Adjungeringar

Inga adjungeringar.

1.9.

Fastställande av dagordningen

Mötet beslutade
att fastställa dagordningen i dess nuvarande form.

2. Diskussions- och informationspunkter
2.1.

Information från förtroendevalda och nämnder

Val-SM är den 2 maj och alla sökbara poster ska lysas snart. Förra sektionsmötet (SM4)
bestämdes det att styrelsen och mottagningspresidiet tillsammans skulle ta fram en
handlingsplan angående ekonomin vilket har gjorts. Johanna läser upp vad de kom fram
till vilket var bland annat åtgärder för skriftlig kommunikation, åtgärder för muntlig
kommunikation, vad ska sektionens pengar gå till.
Niklas informerar att sektionens medlemmar har fått möjlighet till ett excellencestipendie genom S-länken. Det innebär att de som får stipendiet åker på en resa med
stipendiater från andra sektioner tillsammans med S-länken. För att kunna nomineras
måste man gå på ett av masterprogrammen Miljöteknik och hållbar infrastruktur eller
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning.

3. Beslutspunkter
3.1.

Proposition om revidering av reglemente

De ändringar som ligger i propositionen är att lägga till de förtroendevalda posterna
Åreansvariga och Balansvarig.
Mötet beslutade
att anta propositionen om revidering av reglementet.

3.2.

Proposition om revidering av budget 17/18

Sektionen har dragit in mer pengar än vad som tidigare budgeterats för och därför var det
lämpligt att revidera budgeten ansåg styrelsen. Budgeten har reviderats så att alla
nämnders ”Nämndaktiviteter” har höjts, Balens budget har höjts samt att budgetposten
”Tågbiljetter till Lund” har höjts.
Benjamin kommenterar att någon post har glömts i NLGs budget då de fått in cirka 6000kr
mer. Styrelsen jämför med NLGs budget och yrkar på att öka ”Övriga event”-kategorin
under NLGs budget i revideringen.
Styrelsen jämkar sig med förslaget.
Benjamin yrkar på att höja ”Nämndaktiviteter” för NLG med 1200kr.
Mötet beslutade
att höja budgeten med 1200kr för ”Nämndaktiviteter” för NLG.
Mötet beslutade
att anta revideringen om budgeten 17/18 med ändringarna.

4. Övrigt
Inget övrigt.

5. Mötets avslutande
Vide förklarar mötet avslutat 12.45.

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

_______________________________

_______________________________

Ordförande, Vide Richter

Sekreterare, Erika Qvick

_______________________________

_______________________________

Justerare, Frida Linnerborg

Justerare, Sigvard Bast

