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Protokoll	styrelsemöte	III	2017-03-30	
 
Tid:	Torsdag,	30	mars,	2017,	17.30	
Plats:	Marie	Curie	
Närvarande:	Simon	Probert,	Ylva	Selander,	Mirjam	Särnbratt,	Marcus	Norlin,	Linnea	Ahl,	
Henrik	Andersson,	Tom	Allen,	Linnéa	Sjöström,	Sofie	Harald,	Sixten	Hager,	Eric	Hammar,	
Jacob	Erlandsson	och	Fredric	Ahrling.		
Sixten	Hager,	Eric	Hammar,	Jacob	Erlandsson	lämnade	mötet	efter	§29.8b.	Norea	Cardell	
kom	till	mötet	§3.8k.	
3.1 Ordförande	öppnar	möte	
3.2 Formalia	

a.	 Val	av	mötesordförande	
Mirjam	Särnbratt	valdes.	

b.	 Val	av	mötessekreterare	
	 Ylva	Selander	valdes.	

c.	 Val	av	justerare	 	
Henrik	Andersson	valdes.	

d.	 Fastställande	av	dagordning	
Mirjam	yrkade	på	att	flytta	§3.8	p	till	§3.8a	och	att	justera	dagordningen	efter	detta.	
Linnéa	yrkar	på	att	§3.8k	§3.8i	stryks	och	att	justera	dagordningen	efter	detta.	
Styrelsen	biföll	bådas	yrkanden.	 Styrelsen	 fastställde	 dagordningen	 med	 ovan	
nämnda	ändringar.	

3.3 Adjungeringar	
Sixten	Hager,	Eric	Hammar,	Jacob	Erlandsson	och	Fredric	Ahrling	adjungeras	in	med	
närvaro-,	yttrande-	och	yrkanderätt.				

3.4 Föregående	mötesprotokoll	
	 Protokoll	170216	 läggs	 till	handlingarna.	Ylva	glömde	 lägga	 till	det	 i	dagordningen,	
	 Tom	godkände	som	redaktionell	ändring.	Styrelsen	lade	protokollet	till	handlingen.			
3.5 Nästa	möte	

Närmaste	tiden	kommer	styrelsen	ha	möten	följande	datum:	
3/4	kl	12.11	i	Weras	lagun,	protokollfört	(Kommer	endast	ta	upp	styrelsen	förslag	på	
budget	till	VTM)	
(5/4	kl	12.11	i	Weras	lagun,	kommer	mötet	den	3/4	att	ajourneras	till	vid	behov)	
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6/4	 styrelsemöte	 kl	 12.11	 i	 Weras	 lagun	 (kommer	 bli	 protokollfört	 och	 skriva	
motionssvar)	
25/4	Vårterminsmöte	för	hela	sektionen	
Henrik	tillade	att	styrelsen	kommer	äta	pizza	imorgon	fredag	och	diskutera	eventuella	
propositioner	och	motioner.		
	

3.6 Rapportering		
a.	 Ordförande	

Ordföranden	har	sedan	senaste	protokollförda	mötet	varit	på	två	OK-möten,	varit	på	
rektor-	och	prorektorslunch	(också	det	med	OK),	haft	styrelsemöten	på	både	lunch-	
och	kvällstid	och	haft	möte	med	sekreteraren	där	vi	diskuterat	fram	en	handlingsplan	
för	projekt	som	behöver	bli	gjorda	snarast.	Dessutom	har	W-styrelsen	haft	G-punkt	
med	K-styrelsen,	ett	mycket	 trevligt	event	där	vänskapsband	knöts	och	stärktes	 till	
toner	av	norsk	karaoke.	
	

b.	 	Sekreterare	
Samma	styrelsespecifika	 saker	 som	ordförande.	 Förbereder	VTM	 för	 fullt.	 Försöker	
planera	ihop	det	sista	och	det	börjar	bli	bra,	tror	jag.		
	

c.	 Kassör	
Sedan	förra	protokollförda	mötet	har	jag	gjort	följande:	
-Varit	på	gymnasiebesök	med	Norea	och	Märta	på	S:t	Petri	Skola	
-Förbereder	budgetpropositionen	inför	måndag	nästa	vecka	
-Bokföringen	börjar	snart	
	

d.	 PR-chef	
PR-chefen	var	sen	till	mötet	och	lämnade	ingen	rapportering.			

 
	

e.	 Arbetslivkontakt		
Sedan	förra	protokollförda	mötet	har	AKG-utskottet:	Gjort	massor.	W-dagen	har	 ju	
blivit	arrangerad!!	Detta	innebär	bland	annat	nära	företagskontakt,	lägga	ut	ett	stort	
blått	mattpussel	(stort	tack	till	alla	hjälpare),	tryck	av	broschyrer,	storstädning	och	allt	
därtill.	Efteråt	har	utskottet	följt	upp	företagen	med	att	få	tillbaka	feedbacksenkäter.	
Utskottet	är	redan	taggade	på	nästa	W-dag.	Nya	samarbetsmöjligheter	håller	på	att	
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undersökas,	 några	 lunchföredrag	 är	 bestämda	 och	 utskottet	 har	 varit	 ute	 på	
Ideonområdet	för	att	diskutera	framtida	och	spännande	samarbeten	med	företaget	
Tyréns.	Samtalsmöte	har	även	bokats	då	utskottet	givetvis	ansåg	att	det	är	roligare	att	
ringa	företagen	tillsammans	i	utskottet.	

f.	 Sexmästare	
*	Första	SEXK-mötet	
*	Första	handlingen	på	Axfood		
*	W-dagen	med	brunch	och	pub	
*	Möten	med	styret,	sexet	och	mästarna	
*	Skickat	representanter	till	möten	
*	(Startat	studiecirkel)	
*	Stött	på	problem	med	tillståndsmyndigheten	
*	Temporärlöst	problem	med	tillståndsmyndigheten	
*	Haft	temasläpp	med	sexet		
*	Hållit	pub	med	kommando	gul	

	
g.	 Studierådsordförande	

Sedan	 sista	 protokollförda	 mötet	 har	 studierådsordförande	 varit	 på	 en	 styrelse	
utbildning,	 3	 utbildningar	med	 SRX	 (LTHs	 ekonomi,	 CEQ	 och	 om	 pedagogik).	 Hållt	
tillsammans	med	styrelsen	G-punkt	med	K-styret.	Bjudit	ettorna	på	CEQ-fika	för	de	var	
de	som	hade	bäst	svarsfrekvens	på	CEQ	i	LP2.	Har	tillsammans	med	mitt	studieråd	haft	
kontinuerliga	möten	 varje	 vecka	och	 anordnat	 två	 studiekvällar.	 Jag	 har	 hållit	 i	 ett	
möte	tillsammans	med	programansvariga	och	kursansvariga	angående	kursupplägget	
i	termodynamik	nästa	år.	Det	var	väldigt	givande	och	jag	tror	att	de	kommer	att	gå	
bättre	 i	 den	 kommande	 kursomgången.	 Har	 varit	 på	 ett	 förberedande	möte	 med	
programledningen	angående	miljösystem	specialiseringen	och	de	nya	kursplanerna.	
Har	varit	på	ett	par	möten	med	SRX	där	vi	bland	annat	har	snackat	om	vad	man	kan	
göra	 för	 att	 få	 fler	 studenter	 att	 klara	 Endimensionell	 Analys	 och	 LTHs	 5-åriga	
programstruktur.	Har	även	hunnit	med	ett	och	annat	styrelsemöte.	Utöver	detta	så	
har	jag	jobbat	hårt	med	att	hinna	med	allt	skolarbete.		

	
h.	 Jämlikhetsombud	

JämO	har	inte	gjort	särskilt	mycket	JämO-arbete.		
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Utskottet	har	haft	något	möte	men	mest	fokuserat	på	tentor	och	övrigt	skolarbete,	
och	det	har	 JämO	också.	Nu	är	dock	utskottet	mer	back-on-track	och	har	börjat	så	
smått	med	planering	inför	phadderutbildning	och	annan	verksamhet.	JämO	har	också	
varit	på	möte	med	Likabehandlingsutskottet	på	sektionen.		
JämU	 har	 också	 närvarat	 och	 hållit	 i	 en	 tipsrunda	 på	 w-dagen,	 deltagit	 i	
mecenatkorttävlingen	som	utlystes	av	sektionen,	och	tagit	ett	foto	med	JämU.	
(Så	att	det	inte	verkar	som	jag	latar	mig)	

	
i.	 	Informationsutskottet	

Har	haft	ett	möte	men	det	var	troligen	innan	förra	rapporteringen.	I	nuläget	har	det	
hållts	ett	möte	där	det	bestämdes	att	ett	ekolod	ska	göras.		
	

j.	 Öwerphøs	
Phøset	har	satt	preliminärt	nolleschema,	valt	phaddrar	och	umgåtts	med	fhøben	på	2-
fhöb	som	anordnas	av	K-Phøs.	Fredric	utvecklade	Malins	rapportering	med	att	phøset	
gör	mycket	och	försöker	etablera	kontakt	med	alla	phaddrar.	Så	snart	som	möjligt	ska	
de	släppa	alla	phaddergrupper.		

	
k.	 Källarmästare	

·19	Feb,	wekobrevsutskick	
·22	Feb,	AktU-möte	
·26	Feb,	wekobrevsutskick	
·	5	Mar,	wekobrevsutskick	
·12	Mar,	wekobrevsutskick	
·19	Mar,	wekobrevsutskick	

	
l.	 TLTH/Kårfullmäktige	

Inte	på	mötet	och	har	inte	skickat	någon	rapportering.		
	

m.	 Övriga	meddelanden	
Linnéa	informerar	att	Matematikinstutitionen	har	lagt	fram	ett	förslag	som	hade	stort	
fokus	 på	 de	matteintensiva	 programmen	 för	 att	 undvika	 att	 förlora	 studenter	 till	
Chalmers.	SRX	är	inte	helt	positivt	ställd	till	förslaget	utan	har	lagt	fram	ett	motförslag	
som	Kåren	kommer	skicka	till	Linnéa	snart.	Linnéa	skickar	Matematikinstutitionens	
förslaget	 till	 styrelsen.	 Förslaget	 i	 korthet	 innebär	 att	 ha	 två	 varianter	 av	
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endimensionell	analys	där	en	version	blir	ännu	svårare	och	en	blir	som	tidigare.	SRX	
var	väldigt	eniga	om	att	Matematikinstutitionens	förslag	inte	var	bra.		
	
Linnéa	informerar	också	om	att	LTH	har	ett	förslag	att	göra	om	programmen	på	LTH	
till	3	år	+	2	år	istället	för	5	år.	LTH	kommer	besluta	att	varje	program	får	göra	som	de	
vill,	om	de	vill	börja	 tillåta	kandidatarbeten	 för	alla	 studenter.	Ws	programledning	
kommer	inte	att	välja	att	ha	systemet	3	år	+	2	år.		
	

3.7 Beslutsuppföljning	Beslut/Information	
Inget.		

3.8	Pågående	projekt	Beslut/Information	
a. Namnet	”Ekosystemteknik”		

Sixten	tycker	namnet	är	luddigt	och	svårförståeligt.	Framförallt	på	ARKAD	märktes	
det	att	namnet	ger	felaktiga	associationer.	Förslaget	är	att	byta	till	ett	namn	som	
tydligare	speglar	vad	för	kompetenser	det	ger.		
Jacob	tycker	den	engelska	översättningne	är	lite	för	bred	men	ändå	ger	en	bättre	
bild.	Han	jämför	med	de	andra	W-sektionernas	sektionernas	linjer	ger	en	bättre	bild	
av	vad	Lunds	W-program	innebär.		
Erik	tycker	att	namnet	inte	är	representativt	om	en	student	tiktar	in	sig	mot	
energibranschen	exempelvis.		
Ett	förslag	är	att	ha	ett	bindestreck	så	namnet	i	så	fall	blir	Eko-systemteknik.		
Jacob	berättade	att	många	ettor	inte	vet	att	namnet	ska	uttalas	som	
”Eko(paus)systemteknik”.		
Mirjam	frågar	om	det	har	varit	på	tal	att	byta	till	exempelvis	miljö-och	energiteknik.	
Linnéa	förklarar	att	eftersom	vi	har	många	olika	inriktningar	och	specialiseringar	blir	
det	svårt	att	välja	ett	bra	namn.	Linnea	A	frågar	om	ett	namn	mer	mot	”Miljö”	är	
aktuellt.	Svaret	blir	att	det	är	för	likt	högskoleingenjörsutbildningen	”Miljlingenjör”.	
En	lösning	är	låta	studenter	ta	fram	olika	förslag	på	namn	som	kan	läggas	fram	till	
programledningen.	Det	krävs	ett	konkret	förslag.	Ett	annat	förslag	är	att	kontakta	
gamla	styrelsemedlemmar	via	Facebookgruppen	”Gamla	och	dryga	på	W”	och	se	hur	
de	har	resonerat	tidigare	år.		
Frågan	lyfts	om	hur	alumner	har	bemötts	i	arbetslivet	med	tanke	på	namnet	på	deras	
utbildning.	Linnéa	föreslår	att	få	in	en	fråga	i	nästa	alumnienkät	om	alumner	har	
upplevt	namnet	som	negativt.	Henrik	berättar	att	i	kontakt	med	företag	krävs	det	
oftast	en	förklaring,	som	sedan	blir	väldigt	positivt	bemött.		
Mirjam	föreslår	att	försöka	sprida	en	enkät	både	till	nuvarande	studenter	och	
alumner.	
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Marcus	berättar	att	de	flesta	söker	med	sin	masterutbildning	och	då	blir	det	
tydligare	vad	studenterna	har	läst.	Det	framförs	att	det	kan	bli	svårare	att	söka	
sommarjobb	utan	att	namnet	är	känt.		
Ylva	frågar	om	namnet	i	sig	kan	få	färre	att	söka	eftersom	namnet	ger	en	dålig	bild.	
Jacob	tror	det,	då	de	som	vill	läsa	mer	mot	miljö	och	energi	istället	kanske	väljer	en	
utbildning	i	Uppsala.	Tom	framför	att	det	på	båda	hållen	kan	vara	negativt	att	
namnet	inte	speglar	utbildningen.	Tom	föreslår	att	tillsätta	en	arbetsgrupp.		
Ylva	yrkar	på	streck	i	debatten.		
Namnet	Environmental	Engineering	föreslås	av	några	bli	det	enda	namnet	för	att	det	
är	tydligare.		
Linnéa	förtydligar	att	det	på	diplomet	när	studenter	tar	examen	så	nämns	inte	ditt	
mastersprogram.		
Mirjam	föreslår	att	hon	kan	starta	en	enkät.		
Ylva	föreslår	att	de	tre	studenter	som	visat	intresse,	Sixten,	Erik	och	Jacob	kan	starta	
en	projektgrupp	och	ta	in	fler	studenter	som	visar	intresse	vid	enkäten.		
Frågan	diskuteras	om	hur	syftet	med	en	arbetsgrupp	ska	formuleras.		
AKG-gruppen	föreslås	att	få	förslag	på	namn	från	företag	som	har	kommit	i	kontakt	
med	W-studenter.		
Tom	vill	förtydliga	att	det	i	så	fall	rör	sig	om	en	undersökning	och	inte	att	vi	är	i	fasen	
att	byta	namn.	
Ylva	föreslår	att	arbetsgruppen	får	i	uppgift	att	undersöka	vad	studenterna	tycker	
om	ett	eventuellt	namnbyte.		
Det	lyfts	också	att	Conny,	en	föreläsare,	ofta	lyfter	att	översättningen	är	felaktig.		
Marcus	vill	lägga	till	att	undersöka	att	det	ska	stå	masterutbildningen	på	ditt	diplom.		
Mirjam	yrkar	på	att	tillsätta	en	arbetsgrupp	bestående	av	Mirjam,	Erik,	Sixten	och	
Jacob	som	ska	undersöka	via	Google	Forms	hur	namnet	Ekosystemteknik	uppleves	
av	studenter,	föreläsare	på	programmet,	alumner	och	övriga	relevanta	grupper	eller	
personer.	Deadline	är	nästa	protokollförda	styrelsemöte	efter	vårterminsmötet.		
Styrelsen	beslutar	att	bifalla	Mirjams	yrkande.			
	
*Erik,	Sixten	och	Jacob	lämnar	mötet.	
	
Linnéa	yrkar	på	att	ta	kaffepaus.	Mirjam	yrkar	på	paus	till	kl	18.35.	Linnéa	jämkade	
sig	med	Mirjams	yrkande.	Styrelsen	biföll	yrkandet.		
	
*Mötet	ajournerade	sig	till	kl	18.35.	
*Mötet	återupptogs	kl	18.37	

	
b. Sektionsmonument		
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Mirjam	säger	att	monumentet	just	nu	står	stilla.	Mirjam	föreslår	att	delegera	bort	
uppgiften	från	Ylva	som	har	lite	för	mycket	annat.	Simon	kan	ta	på	sig	att	göra	klart	
arbetet	för	att	få	en	faktisk	offert,	dvs	göra	en	skiss.	Ylva	frågar	om	det	behövs	en	
projektgrupp.	Mirjam	föreslår	att	tillsätta	en	projektgrupp	som	kan	vara	en	
”monumentkommitté”	som	kan	organisera	rivning	och	invigning	av	gamla	respektive	
nya	monumentet.	Marcus	frågar	om	Torbjörn	på	Råby	Smide	har	kunskap	för	att	
göra	monumentet	stabilt	och	hållbart.	Ylva	släpper	projektet	helt	så	länge.	Tanken	
om	projektgrupp	skjuts	på	framtiden	tills	en	färdig	offert	är	klar.		
	

c. Hemsidan		
Vårterminsmötet	behöver	läggas	in	i	kalendern.	Sofie	påminner	om	att	uppdatera	
varje	utskottsschema.	Linnéa	vill	lägga	upp	en	ny	version	av	hur	kursplaneringen	ser	
ut	för	de	som	går	i	ettan	nu.	Linnéa	pratar	med	Manfred.		
	

d. Ombyggnad	på	KC	
På	västfronten	intet	nytt	enligt	Mirjam.	Simon	går	på	mötet	nu	på	tisdag.	
Förhoppningsvis	en	ny	uppdatering	snart.		
	

e. W-samarbete		
Påminnelse!	Fyll	i	anmälningsformulär	senast	imorgon.	Styrelsen	diskuteras	tågresan	
på	Slack.	
	

f. Funkistack		
Den	6/5.	Sofie	föreslår	cykeltur	till	Lomma	Beach	eller	Dalby	Stenbrott.	Ta	upp	i	
anmälningsformulär	om	cykel	finns.	Linnéa	och	Linnea	kan	ha	bil	den	dagen	för	att	
kunna	servera	glass	längs	vägen.		
En	plan	B	vid	dåligt	väder	är	att	leka	lekar	på	KC	och	äta	pizza.		
Mirjam	skriver	ett	”Save-date”	i	Facebookgruppen.		
	

g. 	VTM		
Ylva	påminner	om	allas	arbetsuppgifter	och	att	det	blir	ett	till	protokollfört	möte	
gällande	motionssvar	nästa	torsdag.		
	

h. Entledigande	och	fyllnadsval	av	funktionärer		
Henrik	yrkar	på	att:	
Fyllnadsvälja	Moa	Rosén	till	AKG-utskottet.		
Styrelsen	beviljade	Henriks	yrkande.		
	

i. Sektionsgroda		
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Simon	har	kollat	med	Manfred.	Han	säger	”suck	jag	kan	väl	vara	det	fram	till	
sommaren	om	det	behövs”.		
Henrik	föreslår	att	lägga	en	proposition	på	att	aktiwerarna.		
Ylva	yrkar	på	att	styrelsen	lägger	en	proposition	på	att	aktiwerarna	får	i	uppgift	att	
hantera	sektionsgrodan.		
Simon	säger	att	det	här	med	sektionsgrodan	kanske	inte	blir	en	så	stor	grej	och	för	vi	
in	det	i	stadgarna	eller	i	reglementet	så	riskerar	styrelsen	att	behöva	plocka	bort	det.	
Ylva	förslår	att	istället	ta	ett	styrelsebeslut	på	att	aktiwerarna	blir	ansvariga	för	
sektionsgrodan.	Det	föreslås	att	LSE	får	presentera	sektionsgrodan	på	VTM	eller	på	
ett	styrelsemöte.	Förslaget	är	att	fråga	på	VTM	om	någon	är	intresserad	och	då	ge	
den	personen	i	uppdrag	att	bli	kontaktperson.	Styrelsen	vill	inte	ha	en	ny	post	då	
uppgiften	anses	vara	väldigt	liten.		
Ylva	drar	tillbaka	sitt	yrkande.		
	

j. Mecenatkort		
Linnéa	yrkar	på	att	ta	§29.8	k	före	§29.8	j.	Styrelsen	bifaller	Linnéa	yrkande	
Mirjam	yrkar	på	paus	och	toalettbesök	i	3	minuter.	Styrelsen	bifaller	Mirjams	
yrkande.		
	
*Mötet	ajourneras	i	3	minuter,	mellan	kl	19.29	och	19.32.		
*Mötet	återupptas	lite	försenat	kl	19.34.		
	
Frågan	om	PUL	lyfts	då	en	del	ansikten	syns.	Ett	förslag	är	att	pixla	ansikten	när	
sektionen	ska	få	välja	mecenatkort	och	om	det	blir	aktuellt	så	ska	vi	höra	med	
personerna	på	bilden	om	det	är	ok.	Dessutom	är	det	bra	att	höra	med	Kåren	om	det	
är	okej	med	personer	på	bilden.	Styrelsen	är	eniga	om	att	Kåren	är	okej	med	bilder	
på	människor	så	länge	personerna	på	bilden	är	okej	med	det.	Mirjam,	Ylva	och	
Linnea	A	gör	styrelsearbete	under	lunchen	och	fixar	ett	Google	Docs	där	sektionen	
kan	rösta.		
Styrelsen	röstar	fram	fem	bilder	som	presenteras	för	sektionen.		
	

k. Sektionssponsor		
Henrik	vill	ha	en	policy	eller	riktlinjer	till	AKG.	
Ylva	vill	ge	AKG	i	uppdrag	att	ta	fram	en	policy	själva	som	styrelsen	sen	kan	kolla	
igenom.	Ylva	frågar	om	Tom	och	revisorerna	vill	ta	fram	en	policy.		
	
*Norea	kommer	till	mötet.		
	
Ylva	frågar	om	en	policy	behövs,	det	krävs	nog	ändå	ett	styrelsebeslut	för	att	välja	en	
sektionssponsor.		
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l. Sektionens	bankkort		

Marcus	berättar	att	det	i	nuläget	finns	tre	aktiva	bankkort	men	bara	två	aktiva	som	
används.	Marcus	undrar	om	det	finns	några	regler	eller	riktlinjer	för	hur	korten	får	
användas.	Marcus	har	spärrat	de	föregående	korten	och	beställt	nya	för	i	år.	Det	har	
troligen	funnits	ett	kort	där	det	står	”Styrelsen	Ekosystemteknik”.		
	

m. G-punkt		
Marcus	fixar	en	punkt	till	nästa	budget	där	G-punkt	ingår.		
	

n. Tillståndsinnehavare		
Sofie	berättar	att	tillståndsmyndigheten	vill	ha	ett	styrelsebeslut	på	att	någon	annan	
än	sexmästaren	får	söka	tillstånd.	Ylva	föreslår	att	hon	skriver	i	sitt	testamente	att	
pubmästaren	ska	få	lov	att	söka	alkoholtillstånd	och	att	sektionen	får	ta	beslut	om	
detta	varje	år.		
Sofie	berättar	att	firmatecknaren	behöver	söka	alkoholtillstånd,	eller	rättare	sagt	
skriva	på.	Den	personen	behöver	vara	över	20	år.	I	sektionens	stadgar	står	det	att	
sektionens	firmatecknare	ska	vara	kassör.		
Kassör	och	ordförande	blir	automatiskt	PBI	(=person	av	betydande	intresse)	i	Lunds	
kommun.	Den	personen	behöver	vara	över	20	år	gammal.		
Sofie	berättar	att	lösningen	blir	att	bli	serveringsansvariga	i	Kårens	lokaler	eller	på	
ställen	där	det	finns	permanent	alkoholtillstånd.	Det	kommer	innebära	att	sektionen	
behöver	betala	Kåren	en	avgift	och	kommer	tjäna	betydligt	mindre	pengar	på	att	
sälja	alkohol.	Det	kanske	kan	vara	möjligt	att	diskutera	fram	en	bättre	deal	med	
Kåren.		
	
Olika	lösningar	på	problemet	diskuteras,	t	ex	att	ha	intersektionella	sittningar	där	
den	andra	sektionen	söker	alkoholtillstånd.		
	
Tom	berättar	att	det	inte	går	att	byta	firmatecknare	utan	en	stadgaändring.	Mirjam	
ska	kontakta	A-sektionens	ordförande	som	hade	ett	liknande	problem	med	en	för	
ung	kassör	för	något	år	sedan.		
	
Marcus	berättar	att	sektionen	gick	32	000	kr	i	vinst	förra	året.	Så	det	ekonomiska	
läget	ser	gott	ut	även	om	sektionen	inte	går	med	lika	mycket	vinst	på	alkohol.		
	
Förslaget	är	att	ha	en	proposition	om	hur	stadgar	och	reglementen	ska	förhålla	sig	
till	att	kassör	eller	ordförande	är	under	20	år.	Även	hur	det	ska	hanteras	om	
pubmästare,	penningmästare	eller	sexmästare	är	under	20	år.		
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o. Accesser		

Henrik	vill	ha	access	till	Esther	korridoren	efter	kl	17.00.		
Fredric	påtalar	att	studentutrymmena	kommer	flyttas	till	den	korridoren	och	då	
borde	accessen	lösas.		
Ylva	säger	att	det	borde	gå	för	alla	medlemmar	i	W-sektionen	att	komma	in	till	
Wåtmarken	på	röda	dagar.	Ylva	tycker	även	att	alla	medlemmar	borde	få	komma	in	
J-ingången	och	den	”snabba”	dörren	till	Wåtmarken.	Simon	lyfter	dessa	frågor	med	
Husstyrelsen.		
	

p. Övrigt	
Norea	påminner	igen	om	att	de	som	ska	åka	behöver	anmäla	sig.	Hon	påminner	
också	om	att	köpa	hembiljetter	från	Stockholm.		
	

3.9 	Ordförande-	och	presidiebeslut	
	 Inga.	
3.10 Övriga frågor 

	Inga	övriga	punkter.			
3.11 Mötesordförande avslutar mötet 


