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1. Formalia
1.1. Mötet öppnas
Julia G förklarar mötet öppnat 17.43.

1.2. Val av mötesordförande
Julia G nominerar sig själv som mötesordförande.
Mötet beslutade
att Julia Granlund väljs till mötesordförande.

1.3. Val av sekreterare
Julia G nominerar Julia W som sekreterare.
Mötet beslutade
att Julia Waldhagen väljs till sekreterare.

Styrelsemöte 6
2018-11-20

1.4. Val av justerare
Mötet beslutade
att Kelly Brandt och Claes Henriksson väljs till justerare.

1.5. Adjungeringar
Talman Fredrik är närvarande på mötet för att diskutera SM.
Mötet beslutade
att ge Fredrik Schück yttrande- och yrkanderätt.

1.6. Fastställande av dagordning
Julia föreslår att byta plats på beslut och diskussion, samt att lägga till en
diskussionspunkt om Unga forskare.
Mötet beslutade
att dagordningen fastställs med givna ändringar.

2. Föregående protokoll
Julia W sammanfattar föregående protokoll.

3. Informationsrunda
Kelly har haft möte med sina nämnder, och håller i SM tillsammans med dem
nästa vecka. Åre rapporterar att boendekonstellationer ska annonseras snart.
Allas arbete rullar på i övrigt.
Anna berättar att NLGs arbete flyter på och att de håller på med BKW och SWacademy. WAM håller på att utvärdera Alumnipuben, och mastereventen ska
börja planeras. Sedan ska excellence-stipendiet väljas nu på torsdag!
Claes har fått ut det andra nyhetsbrevet, och varit på möte med flera andra
kommunikationsansvariga. Han kanske även ska träffa medias ansvariga igen, då
de har bra koll på hemsidor!
Alva ska ha möte med sina nämnder nästa vecka. I övrigt har hon fått höra att
Jämn hade sin filmkväll igår som var lyckad och att Studiemiljönämnden har
slagit fast årets lärare och årets assistent! Julia G föreslår att vi köper blommor
till vinnarna när de presenteras på SM.
Anders berättar att de har fått svar från THS angående sin revideringsfråga –
denna återkommer under beslutspunkten!
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Karin sitter och funderar på när julkortet ska ske – mötet kommer fram till att
det blir tisdaglunch nästa vecka (27/11).
Julia G har kollat lite på medlemskap i Unga Forskare, och informerar även om
Styrelsegasquen på THS på måndag. Hon har även kontaktat valberedningen –
det finns lite nomineringar inför SM, och det kommer bli fika med dem och
tidigare personer på de sökta posterna på fredag!
Julia W har skrivit protokoll.

4. Diskussionspunkter
4.1. SM – språk och upplägg (med talman)
Julia G presenterar feedbacken från FV-mötet – att inte köra engelska på nästa
sektionsmöte, utan istället lägga upp en ordentlig plan för framtida SM. Fredrik
håller med om att detta upplägg känns rimligt – han har också börjat hitta en
engelsk ordlista med formalia, så när det väl är dags känns det bra att vara redo.
Julia G tar upp att mötesbingo skulle kunna vara något som kan liva upp mötet och
även att klä ut sig temamässigt som mötesordförande kan vara ett kul inslag. Julia
W tar upp att man kan lägga in något roligt i våra propositioner för att se om någon
reagerar (och således har läst dem).
Sammanfattningsvis satsar vi på engelska som språk till SM3.

4.2. Unga forskare
Julia G har fått ett långt mail från en i ettan som sitter i styrelsen för Unga
forskare – och de vill att vi ska gå med. Ett medlemskap skulle innebära bidrag
till sektionen (per sektionsmedlem), men det är ett ganska krångligt
medlemssystem (Uppsala har exempelvis 300 medlemmar, men bara 30
uppskrivna där pga. GDPR-saker). Nackdelarna är, som Julia tolkat det som,
exempelvis att de ska granska stadgar, årsredovisningar och protokoll från det
senaste året.
Anna undrar om man kanske kan kontakta Unga Forskare och fråga exakt vad
som krävs. Karin föreslår att man skulle kunna ta upp frågan på SM för att kolla
sektionsmedlemmarnas åsikter. Mötet föreslår också att man kollar med
Kemisektionen på KTH som verkar vara medlemmar.
Fredrik lämnar mötet 18.38.

5. Beslutspunkter
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5.1

Proposition stadgar

Mötet går igenom givna förslag till revidering av stadgarna. Tillägg markeras i
grönt och borttag markeras med rött.
Mötet beslutade
att propositionen om revidering av stadgar antas.

5.2

Proposition reglemente

Mötet går igenom givna förslag till revidering av reglemente. Tillägg markeras i
grönt och borttag markeras med rött.
Mötet beslutade
att propositionen om revidering av reglemente antas.

6. Övrigt
Anna tar upp frågan om instagram som inte använts så mycket – mötet är
överens om att man kanske kan ta bort ”godkännande från
kommunikationsansvarig” för nämnderna, så att de kanske uppmuntras till att
använda den mer. Anna tar också på sig ansvaret att inom styrelsen se till att
bilder postas från våra event!
Mötet tar också upp förtroendevaldsavslutning den 14:e december med titeln:
”julavslutning för förtroendevalda – julpub med quiz”. Julia W går ut med detta
till förtroendevalda. Detta kan vi planera mer på kommande möten!

7. Mötets avslutande
Julia G förklarar mötet avslutat 19.52.
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta
möte:
_______________________________
Mötesordförande, Julia Granlund

_______________________________
Sekreterare, Julia Waldhagen

_______________________________
Justerare, Kelly Brandt

_______________________________
Justerare, Claes Henriksson
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