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Protokoll styrelsemöte XIV 2016-05-03 
 
Tid: Måndag, 23 maj, 2016, 12.15  

Plats: Marie Curie 

Närvarande: Malin Bruce, Kajsa Jakobsson, Emma Bergman, Manfred Schmidt, Dante Zia, 

Niklas Ingemansson, Christian Rissler, Simon Probert, Lina Ekstedt, Linnea Sjöström, Norea 

Cardell, Ylva Selander, Magnus Lindén, Elin Henriksson och Christoffer Orinius. 

14.1 Ordförande öppnar möte 

14.2 Formalia 

a.  Val av mötesordförande 

Malin Bruce valdes. 

b.  Val av mötessekreterare 

Ylva Selander valdes. 

c.  Val av justerare  

Emma Bergman valdes. 

d.  Fastställande av dagordning 

14.8 flyttas till punkt 14.3. 14.8.g. remiss om införande av miljömärkning läggs till 

dagordningen. Övriga punkter justeras efter ovan ändringar.  

Styrelsen fastställde dagordningen med ovan nämnda ändring.  

14.3 Adjungeringar 

Styrelsen beslutade att adjungera Dante Zia, Niklas Ingemarsson, Linnea Sjöström, 

Norea Cardell, Ylva Selander och Simon Probert, med närvaro-, yttrande- och 

yrkanderätt. 

 

14.4 Föregående mötesprotokoll 

Inga protokoll lades till handlingarna. 

14.5 Nästa möte 

Styrelsen kommer ha sitt nästa möte hösten 2016. Nästa möte är inbokat följande 

datum: 

 Måndag den  22/8 kl 17.30 i Sigges.  

14.6 Rapportering  

a. TLTH/Kårfullmäktige  

Dante vill tacka för året och önska god sommar. I kåren och fullmäktige skrivs nu 

slutrapporter och avslutning efter sommaren. Niklas informerar om att 
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tentafrukosten kommer återkomma även denna läsperioden. Dante kommer avgå till 

sommaren och Niklas sitter kvar.   

b. Inspektor 

Eva är inte här.   

c. Övriga meddelanden 

Magnus informerar om en billig sittning i tentaveckan, med ”Under Watten”-tema, den 

4/5.   

14.7 Beslutsuppföljning 

a) Märken 

Elin föreslår att styrelsen köper in 100 st ”Drop the base”-märken. Många i styrelsen 

föreslår att köpa in ännu fler av ”Drop the base” eftersom det är väldigt populärt. 

Elin vill gärna sälja av gamla W-märken med Sigge haj, eftersom vi nu har bytt 

maskot. Den grafiska profilen för Wera haj är styrelsens ansvar men är kanske inte 

klar till nollningen. Det bedöms därför svårt att komma på nya märken innan 

nollningen.  

Frågan om inköp av ”C2H5OH-hunden”-märket lyfts av Elin. Magnus informerar att 

50 st märken är ungefär vad som behövs för att gå runt.  

Malin informerar att ”Panta en burk..”-märkena tidigare sålts av E-sektionen.  

Elin föreslår att årets märke blir på W-sektionens nya monument som kommer bli 

färdigt under hösten, samt ett märke med miljöingenjörer.  

Magnus tycker att förslaget är bra.  

Elin föreslår att styrelsen väljer mellan 100 och 200 märken av ”Drop the base”. Elin 

föreslår att styrelsen köper in 50 st ”fyllehund”-märken.  

Styrelsen beslutar att köpa in 200 st ”Drop the base”-märken och 50 st ”fyllehund”-

märken. 

 

14.8 Pågående projekt 

Punkten togs upp vid punkt 14.3, enligt fastställande av dagordning, punkt 14.2.d. 

a. Sektionsmonument 

Malin informerar att Teknologkåren kommer betala och hantera vårt monument. 

Christoffer frågar hur Kåren rent praktiskt löser detta, Niklas berättar att Pedellen 

Marcus Pettersson får ansvar för detta. Niklas blir i nuläget kontaktperson tills My 

Reimer, den nya pedellen tar över i höst. Magnus erbjuder sig att lyfta frågan till My 

under ett annat möte snart. My har ännu inte haft överlämning. 

b. Sektionsmaskot 
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Malin yrkar på att frågan lyfts av styrelsen på nytt efter sommaren. Emma yrkar på 

att lyfta frågan under sommaren.  

Styrelsen vill delegera uppdraget att ta fram en grafisk profil till motionärerna som 

lagt fram förslaget i första hand. Det ska ske under förutsättning att motionärerna 

vill ha uppdraget. Då motionären i detta fall bland annat är Kicki Lissborg, som inte är 

närvarande på detta möte. Emma och Malin yrkar på att delegera frågan till Kicki 

med hennes godkännande. Manfred påtalar att den grafiska profilen innefattar både 

skriftlig beskrivning och bild. Malin informerar att i den grafiska profilen hos K styrs 

även vem som får t ex bära Ks ordensband. 

Emma yrkar på att ge uppdraget för en grafisk profil till motionären/motionärerna 

med deras godkännande, om de nekar uppdraget får styrelsen i uppdrag att lyfta 

frågan på nytt under sommaren. Styrelsen godkände Emmas förslag.   

 

c. Hemsidan 

Malin berättar att D-sektionen har gett W en domän, wsek.se, eller något liknande.  

Simon berättar att vi kommer behålla vår nuvarande hemsida men i en uppdaterad 

form. Det kommer bli svårt att kräva av framtida webmasters att bygga hemsidor. 

Manfred informerar att det är svårt att bygga en hemsida från grunden men att olika 

plug-in varianter i Word-press som används idag är enkelt och snyggt. Manfred 

undrar om D erbjuder oss en serverplats, i annat fall behöver det lösas på annat sätt. 

T ex genom en minidator på plats på KC eller genom en månadsavgift på ca 15 

kr/månad.  

Malin säger att idag är vår server hos Kåren, vilket försvårar uppdateringar av 

hemsidan.  

Magnus påtalar att denna diskussion redan lyfts.  

d. Ombyggnad på KC 

Inget togs upp. 

e. W-samarbete 

Kajsa berättar att övriga sektioner inte har uppdaterat sina delar. Emma har 

uppdaterat vår profil. Kajsa frågar om det även fortsättningsvis är okej att PR-chef är 

kontaktansvarig. Kajsa föreslår att nya styrelsen uppdaterar sina delar av Driven 

innan första mötet i höst. Nästa termin kommer W-samarbetet ha möte i Lund. 

Malin säger att denna fråga lyfts mer specifikt under överlämning av de olika 

posterna.  

f. Ansvarsområden under nollning 



 

STYRELSEMÖTE 
 
 
 

 
     

Mötesordförande 
Malin Bruce 

 Mötesekreterare 
Ylva Selander 

 Justerare 
Emma Bergman 

Naturvetarevägen 16  www.wsek.tlth.se 
222 41 Lund Org.nr: 845003-2936 w-ordf@tlth.se 
Sida 4 av 6 
 

Sillafrukost på nollelördagen (10 september) som ordnas av styrelsen och sektionssafari 

(21 september) är under omarbetning. Christian informerar att sektionssafarin blir LV4, i 

form av en lunchföreläsning där de olika utskotten bjuder på fika och pratar i ca 20 

minuter. Därefter får nollorna mingla med de olika utskotten. Christian öppnar upp för 

diskussion och förslag. Christian vill ha ansvariga för de olika sillafrukost och 

sektionssafarin från styrelsen. Elin och Linnea väljs till ansvariga för sillafrukosten. 

Gällande bakning och information till nollorna för sektionssafarin återkommer Christian 

med övriga instruktioner. Christian återkommer med vidare information om På Wift, 

efter mer kontakt med de phaddrarna.  

*Christian lämnade mötet.  

g. TLTH-värdegrund 

Emma berättar att om vi har ett socialt ansvar i vår värdegrund så har vi ett ansvar 

även för saker som sker i vår nära omvärld och i världen, t ex skulle det kunna 

innebära att öppna upp Mattehuset vid en större kris.  

Emma ser svårigheter i att ha ett socialt ansvar i en värdegrund, eftersom det då blir 

bindande och inte på en frivillig basis. Föredelar med en social värdegrund är en mer 

breddad rekrytering och en strävan efter en mer heterogen grupp på LTH. Frågan 

lyfts om TLTHs egentliga syfte är socialt ansvar eller frågor som är viktiga för 

medlemmarna, t ex studiebevakning.  

*Dante lämnar mötet.  

Emma informerar att detta är förslaget som ligger men att styrelsen kan komma med 

förändringsförslag. TLTH vill gärna att en diskussion ska leda fram till värdegrunden.  

Det diskuteras hur TLTHs avgränsning gällande socialt ansvar, menas studenter, 

TLTHs medlemmar eller alla människor. Det påtalas att det finns fördelar med en 

luddig formulering då den då kan tillämpas brett. Emma föreslår att socialt ansvar 

inte skrivs in i värdegrunden utan snarare är ett generellt mål. Niklas anser inte 

heller att frågan om socialt ansvar ska skrivas in i värdegrunden. Malin anser att det 

sociala ansvaret kanske egentligen syftar på stora krissituationen.  

Styrelsen diskuterar om det sociala ansvaret också kan gälla hållbarhetstänkt, t ex 

kårens användande av plast och fyrverkerier. Lina frågar om frågan lyfts av social 

hållbarhet och menar att sektionen i så fall har kvar att jobba på exempelvis 

produktion av sektionsmärken. Emma menar att värdegrundsarbetet ska genomsyra 

allt sektionsarbete och event, men att i samhället ha ett ansvar och visa upp en 

mångfald. Ett typ av socialt ansvar kan vara att arbeta med jämställdhet och socialt 

ansvar. Flera anser att värdegrunden är både ett mål och något att gå efter. Något 
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att jobba mot och sträva efter. Lina vill att en ambition att sträva efter behöver vara 

tydlig och inte bara ska ”finnas där för att det är snyggt på pappret”. Ylva vill ha en 

mer konkret värdegrund i frågan om socialt ansvar. Magnus vill ha en bredd i 

värdegrund och kunna applicera den på mycket. Niklas vill också ha en bred 

värdegrund som ska kunna genomsyra hela organisationen, t ex en riktlinje för 

miljön. Värdegrunden kan sedan mynna ut i mer konkreta dokument. 

Styrelsen önskar också mer konkreta dokument och riktlinjer kring hur värdegrunden 

ska uppnås. Magnus tycker ställning kan tas när en tydligare policy finns. Generellt 

tycker de närvarande att  W själva kan försöka vara medvetna om socialt hållbar 

produktion t ex. Malin yrkar på att svaret blir att socialt ansvar är en målsättning 

men att det bör vara begränsat på något sätt, då vi inte vill ha ansvar för hela 

världen. Emma yrkar på svar att socialt ansvar inte ska ingå i värdegrunden utan 

istället har lett fram till en bra diskussion och en medvetenhet. Norea yrkar på att 

återuppta diskussionen om TLTH lägger till något i värdegrunden gällande socialt 

ansvar. Magnus instämmer med Noreas yrkande.  

Lina yrkar på en fortsatt diskussion efter att TLTH har en tydligare tanke om hur 

delen om socialt ansvar ska se ut. Christoffer yrkar på en tydligare formulering 

gällande socialt ansvar, till övriga yrkanden.  

Styrelsen beslutar att återuppta diskussionen när TLTH återkommer med en tydlig 

formulering om det sociala ansvaret I värdegrunden. Malin frågar om styrelsen i 

övrigt tycker värdegrunden ser bra ut. Styrelsen svarar ja.  

*Niklas lämnar mötet.  

 

h. Miljömärkning 

Christoffer berättar att Maja Lindblad varit med i diskussionen men att dokumentet 

som bifogats är väldigt tydligt. Magnus säger att LSE (Lunds Sustainable Engineers) 

vill ha en kommentar av sektionen gällande om vi vill ha ett poängsystem för vårt 

miljöarbete. Christoffer menar att miljömärkningen både kan hjälpa oss vidare samt 

motivera andra sektioner vidare. Flera tycker det är bra att miljömärka LTH och är 

bra marknadsföring. Lina tycker att vissa frågor i märkningen är för grundläggande, t 

ex möjligheten att källsortera i sektionslokalen, vilket borde vara ett grundläggande 

krav och inte ge poäng. Vissa punkter kan anses viktigare. Det kan lösas genom en 

smart poängsättning, olika grejer kan ge olika poäng. Christoffer undrar hur LSE 

planerar att driva märkningen, och påtalar att övriga frågor kan tas direkt med dem.  

Styrelsen är intresserad av en miljömärkning.  
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Manfred vill lägga fram ett förslag på att vissa, grundläggande punkter ska vara ett 

definitivt krav för märkning, t ex källsortering. Detta kan läggas till under 

strukturkrav.  

Christoffer vill också lägga till att inte alla sektioner ska få en miljömärkning utan att 

bara de bästa ska få det.  

Kajsa tycker märkningen ska gå genom ambition inte genom pengar, t ex antal 

kronor som läggs på att miljökompensera resor.  

Magnus tycker det vore bra om bara 3 sektioner kan få märkningen och bara de med 

mest poäng får märkningen ett år. Anslagstavla på kåren kan vara en plats att visa 

vinnarna. Lina tycker nackdelen med Magnus förslag är att sektioner gör saker 

halvdant och bara i syfte att samla poäng. Christoffer tycker att allt miljöarbete är 

bra, oavsett syfte. Lina replikerar att risken är att saker bara sker på pappret. 

Christoffer anser att LSE har en kontrollerande funktion. Simon tycker att en tävling 

kan göra sektioner ger upp. Om det bara är de tre bästa får en vinst är det för långt 

att sträcka sig för en del sektioner. Ett förslag är att sektionerna kan få kontinuerlig 

feedback på sitt arbete. Belöning fås för förbättring på den enskilda sektionens nivå. 

Christoffer föreslår att de som har förslag till LSE fån maila dit direkt för att spara tid.  

*mötet ajournerades i några minuter.  

*Christian kom tillbaka till mötet  

 

14.9 Ordförande- och presidiebeslut 

     14.10 Övriga frågor 

  

Christoffer frågar om alla icke-avgående utskottsordföranden blivit kontaktade av JÄMU 

blivit kontaktade vilket de blivit.  

Tårta och dryck. 

14.11 Mötesordförande avslutar mötet 


