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Protokoll	styrelsemöte	VII	2017-05-18	
Tid:	Torsdag	18	maj	2017,	18.15	
Plats:	Marie	Curie,	KC	
Närvarande:	Ylva	Selander,	Norea	Cardell,	Mirjam	Särnbratt,	Linnea	Ahl,	Märta	Bengtsson,	
Olivia	Nilsson,	Ebba	von	Wachenfeldt,	Katja	Eftring,	Louise	Söderberg,	Henrik	Andersson,	
Simon	Probert,	Malin	Bruce,	Sofie	Harald	och	Linnéa	Sjöström.		
David	Wessman	närvarande		§7.2	till	§7.8.c	.	Märta	lämnade	mötet	§7.10a.		
7.1 Ordförande	öppnar	möte	
7.2 Formalia	

a.	 Val	av	mötesordförande	
Mirjam	Särnbratt	valdes.	

b.	 Val	av	mötessekreterare	
	 Ylva	Selander	valdes.	

c.	 Val	av	justerare	 	
Linnéa	Sjöström	valdes.	

d.	 Fastställande	av	dagordning	
Ylva	yrkar	på	att	under	§7.10	lägga	till	a.	Nollning,	C.	Stipendie	och	d.	På	Wift.		
Styrelsen	biföll	Ylvas	yrkande.		
Styrelsen	fastställde	dagordningen	i	dess	framvaskade	skick.		
*David	kom	till	mötet.		

7.3 Adjungeringar	
David	 Wessman,	 Märta	 Bengtsson,	 Olivia	 Nilsson,	 Ebba	 von	 Wachenfeldt,	 Katja	
Eftring	och	Louise	Söderberg	adjungeras	in	med	närvaro-,	yttrande-	och	yrkanderätt.				

7.4 Föregående	mötesprotokoll	
	 Protokoll	styrelsemöte	170424	lades	till	handlingarna.		
7.5 Nästa	möte	

Styrelsen	planerar	att	ha	nästa	möte	i	höst,	den	19:e	augusti	kl	17.15	hemma	hos	Mirjam.		
Följande	datum	är	också	viktiga:	
överlämning	planeras	den	20	augusti	preliminärt	kl	9-15	
styrelseutbildning	den	17	augusti		

7.6 Rapportering	
a.	 Ordförande	

Sedan	förra	gången	har	ordföranden	haft	möte	med	avgående	sekreteraren,	med	nya	
sekreteraren,	 med	 kassören,	 med	 OK	 två	 gånger.	 Ordföranden	 har	 varit	 med	 och	
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arrangerat	 funktionärstack	 och	 har	 haft	 möte	 med	 revisorerna,	 Ylva,	 Louise	 och	
Manfred	för	samtal	om	layout	på	dagordningen	och	att	eventuellt	börja	föra	protokoll	
i	LaTex.	
	

b.	 	Sekreterare	
Har	varit	på	samma	möte	som	ordförande.	Har	också	haft	min	överlämning,	skrivit	
klart	 mitt	 testamente,	 varit	 på	 mitt	 sista	 VOK-möte.	 Haft	 funkistack.	 Renskrivit	
protokoll	och	fått	det	påskrivet	från	VTM.		
	

c.	 Kassör	
Inte	här	pga	sjukdom,	har	inte	skickat	in	någon	rapportering.		

	
d.	 PR-chef	

PR-chefen	har	senaste	månaden:	
varit	med	på	VTM	och	välkomnat	efterträdare	
varit	med	på	och	ordnat	Funkistack	(kul)	
fyllt	i	utskottsutvärdering	
varit	med	på	styrelsehäng	
skrivit	färdigt	mitt	testamente	
haft	sista	utvärderingsmöte	med	utskottet	
ska	nu	bara	städa	Wåtis	imorgon	
planerat	individuell	överlämning	med	Olivia	
framfört	 motionen	 från	 Henrik	 och	 PR-chefen	 till	 Kåren	 om	 Roll-up.	 Den	 blev	
avslagen...	
försökt	styra	ihop	beställningen	av	roll-upen	anyway	
	
gråtit	lite	över	att	hon	förlorar	sin	makt	
	

e.	 AKG	
Sedan	förra	protokollförda	mötet	har	AKG-utskottet:	Fixat	fakturor	och	skickat	ut	till	
majoriteten	av	företagen.	Vi	håller	just	nu	på	att	försöka	boka	upp	några	företag	för	
lunchföredrag	 tidigt	under	hösten	och	det	ser	bra	ut.	AK	har	diskuterat	 taktik	med	
vice-AK	och	andra	i	utskottet	hur	man	ska	få	upp	effektiviteten	i	utskottet	så	att	alla	
drar	ett	 lika	 lass	när	de	själva	kan.	Utskottet	håller	på	att	skicka	ut	kontrakt	 till	 tre	
företag	 för	 W-dagen	 2018,	 för	 att	 få	 en	 bra	 start	 och	 därmed	 lite	 medvind	 i	
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företagsletandet.	 Vi	 planerade	 även	en	 sen	 kickoff-helg	 den	här	 helgen	20/5-21/5,	
men	det	föll	bort	då	en	del	kände	sig	stressade	av	tentaplugg.	AK	har	även	haft	möte	
med	Oskar	Heimer	 för	 att	 diskutera	 om	AKG-utskottet	 kan	 lära	 sig	 något	 från	 hur	
ARKAD-gruppen	 jobbar	 med	 företagskontakt	 och	 det	 var	 lärorikt.	 AKG	 har	 även	
anordnat	ett	lyckat	lunchföredrag	med	Eon.	

	
f.	 Sexmästare	

Sedan	föregående	möte	har	sexmästaren	haft	diverse	möten	med	andra	sektioners	
sexmästare	för	pre-nollning	planering.	Sexmästaren	har	även	delat	upp	sexet	 i	små	
planeringsgrupper	 som	 fått	 diskutera	 och	 planera	 inför	 utvalda	 nollnings	 event.	
Sexmästaren	och	sexet	har	även	roddat	lunchföreläsning	samt	haft	en	väldigt	mysig	
grillkväll!	

	
g.	 Studierådsordförande	

Sen	senaste	rapporteringen	(30/3)	så	har	studierådsordförande	haft	ett	par	mysiga	
möten	med	styrelsen	oftast	i	samband	med	pizza.	Vi	har	haft	ett	sektionsmöte	som	
gick	 väldigt	 bra	 då	 styrelsen	 kommer	 vara	 fulltalig	 efter	 sommaren.	
Studierådsordförande	har	varit	i	Stockholm	med	styrelsen	på	stormöte.	Har	varit	på	
utbildning	 i	 att	optimera	ditt	och	andras	 lärande	 som	kommer	att	hjälpa	 till	 under	
nollningen.	Anordnade	ett	 funkistack	med	cykeltur	till	Lomma	strand	som	blev	helt	
perfekt	då	solen	sken	fast	lite	ledsen	över	att	hon	behövde	lämna	tidigt	för	jobb.	Har	
varit	på	ett	par	stycken	möten	med	SRX	där	läsårsindelning	och	matematik	har	varit	
mycket	 i	 fokus.	 Spenderade	 en	 kväll	 på	 sektionsstyrelsesittningen	 som	 var	
förvånansvärt	rolig	att	gå	på.		Var	på	ett	avslutande	möte	med	programledningen	som	
var	 mysigt.	 Har	 tillsammans	 med	 studierådet	 anordnat	 specialiserings	 mingel	 för	
första	gången	som	kändes	som	ett	lyckat	koncept.	Vi	anordnade	även	PInt	som	hade	
fler	som	kom	än	var	det	har	gjort	alla	andra	år.	Studierådet	har	också	jobbat	med	CEQ	
och	att	förbättra	kurserna.	Samtidigt	som	vi	sitter	här	så	håller	sista	Studiekwällen	på.	
Annars	så	har	studierådsordförande	jobbat	med	att	avsluta	och	lämna	över	arbetet.		
	
It	feels	a	little	sad...		

	
h.	 Jämlikhetsombud	
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Jag	har	sedan	sist	tillsammans	med	JämU	hållt	i	phadderutbildning,	och	en	föreläsning	
med	föreningen	"Hjälp	tiggare	i	Lund".	Samt	räddat	Wåtis	från	det	sorgliga	tillstånd	
det	va	i,	dvs	städat	enligt	schema.		
Jag	har	i	övrigt	preppat	inför	funkistack	och	skrapat	en	bil	i	novarondellen	påväg	hem	
från	Lomma.		
Jag	har	också	haft	möte	med	likabehandlingsutskottet.	

	
i.	 	Informationsutskottet	

Ingen	rapport	från	utskott.	
	

j.	 Öwerphøs	
Phöset	har	sedan	senast	haft	veckovisa	möten	och	jobbat	med	nolleguiden,	spons	och	
outfits.	Planeringen	för	gemensamma	event	med	sexet	har	kommit	igång	på	riktigt,	
loggan	är	bestämd,	lokal	för	phösstrippen	är	bestämd,	phadderutbildning	med	JämU	
och	 phadderhäng	 med	 phaddrarna	 har	 hållits	 och	 märken	 har	 diskuterats.	
Phadderbibeln	ska	göras	om,	vilket	också	har	påbörjats,	och	i	samband	med	det	har	
bland	annat	nykterphaddrar	diskuterats.	Nollefilmen	har	planerats,	påbörjas	snarast.	
En	phöshelg	är	planerad	i	samband	med	JFF.	 	Utskottens	ansvarsområden	har	blivit	
uppskrivna	 i	 en	 önskelista	 som	 ska	 presenteras	 under	 aktuellt	möte.	ÖPK	 har	 haft	
möte	 med	 OK,	 skickat	 feedback	 till	 överstarna	 främst	 angående	 den	 omgjorda	
överphöshinderbanan	och	kommande	festival.	

	
k.	 Källarmästare	

·	28	Apr,	styrelsefoto	
·28	Apr,	skapat	supernärvarodokumentet!!!	
·30	Apr,	wekobrevsutskick	
·	5	Maj,	matlagning	till	funkistack	
·	7	Maj,	wekobrevsutskick	
·	8	Maj,	AktU-möte	
·10	Maj,	lokalmöte	med	K	
·11	Maj,	färdigställt	testamentet	
·14	Maj,	wekobrevsutskick	
·15	Maj,	räknat	på	monumentet	
·17	Maj,	AktU-möte	
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l.	 TLTH/Kårfullmäktige	
David	berättar	om	JFF	på	lördag.	Info	på	Facebook.	Kåren	söker	jobbar	till	nollningen,	
ett	 formulär	 borde	 komma	 ut	 snart.	 David	 påminner	 om	 formuläret	 som	Mirjam	
skickat	ut.	David	hälsar	också	 från	Sara	Persson	som	 inte	kunde	komma.	David	har	
också	med	sig	väldigt	stora	mängder	kakor	och	tackar	för	sin	tid	eftersom	han	går	av	
till	 sommaren.	 David	 informerar	 också	 att	 det	 kommer	 bli	 1-2	 kårkontakter	 i	 höst	
eftersom	styrelsen	inte	är	helt	fulltalig.		

	
m.	 Övriga	meddelanden	

Linnéa	 uppdaterar	 styrelsen	 om	 Matteinstutitionens	 förslag	 på	 förbättringar	 till	
endimen.	Ledningen	för	grundutbildningen	har	tagit	fram	en	arbetsgrupp	som	ska	ta	
fram	ett	nytt	förslag.	I	arbetsgruppen	är	det	blandade	personer,	bl	a	2	studenter.		
	
Mirjam	frågar	sittande	styrelse	om	de	fyllt	i	utskottsutvärderingen.		
Ylva	yrkar	på	att	gå	tillbaka	till	§7.5.	Mötet	biföll	Ylvas	yrkande.		

	
7.7 Beslutsuppföljning		

Mirjam	 informerar	om	att	denna	punkten	kommer	tas	bort	 tills	nästa	år	då	mallen	 för	
dagordningen	uppdateras.	
	

7.8 Pågående	projekt		
a.	Sektionsmonument	
Simon	har	mailat	och	begärt	en	specificerad	offert.	Ylva	frågar	om	Kåren	behöver	få	en	
förvarning	 om	 att	 flytta	 budgetposten	 till	 nästa	 verksamhetsår	 då	 de	 har	 brutet	
verksamhetsår.		
Mirjam	ska	fråga	Agnes	när	det	är	sista	datum	för	att	få	en	faktura	på	bygget.		
Simon	lägger	upp	en	kopia	av	skissen	i	styrelsens	drive	och	på	Slack.	Mirjam	lägger	upp	
skissen	i	styrelsen	HT-17:s	drive.		
	
b.	Val	av	AKG-utskottsmedlemmar	på	vårterminen	
Henrik	påtalar	att	nu	väljs	AK,	vice	AK	på	höstterminen.	Det	är	bra	då	den	nya	AKn	kan	
skugga	den	sittande	fram	till	W-dagen.	Henrik	menar	att	AKs	medlemmar	borde	väljas	på	
vårterminen	så	att	AK	och	vice	AK	kan	mer	välja	sitt	team	och	få	behålla	dem	till	nästa	
vårtermin.	Det	blir	 annars	en	väldigt	 kort	period	 innan	de	nya	medlemmarna	behöver	
ordna	 en	 W-dag.	 Henrik	 vill	 att	 medlemmarna	 ska	 gå	 på	 under	 vårterminen	 för	 att	
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möjliggöra	utbildningar	i	god	tid.	Linnéa	förklarar	att	motionen	som	lades	fram	ville	att	de	
sittande	 funktionärerna	 skulle	 fungera	 likadant	 som	AKn,	 dvs	 det	 blir	 två	 utskott	 som	
hjälps	åt	med	W-dagen.	Henrik	tror	inte	att	det	funkar	så	bra	med	ett	”skuggande”	utskott.	
Malin	säger	att	ändringen	baserades	på	I-dagen,	där	funkisarna	i	praktiken	går	på	efter	I-
dagen.	Ylva	undrar	om	Henrik	menar	att	AK-medlemmarna	 ska	gå	på	mitt	 i	 en	 termin	
istället	för	halvårsvis	som	andra	funkisar.	Det	var	så	Henrik	menade.	Norea	tror	att	detta	
blir	 svårt	 rent	 praktiskt.	 Henrik	 tror	 att	 det	 funkar	 bättre	 att	 ha	 en	 mer	 långsam	
överlämning	 för	 enskilda	 personer	 än	 för	 hela	 utskott.	 Simon	 undrar	 var	 det	 står	
specificerat	hur	länge	en	person	ska	sitta.	Mirjam	letar	i	Dropboxen	efter	protokollet	då	
AKs	val	flyttades.	Ylva	föreslår	en	eventuell	proposition	att	 lägga	fram	i	höst	om	behov	
finns.	Henrik	lyfter	också	att	phøset	oftast	går	på	direkt	efter	HTM.	Sofie	berättar	att	så	
gjorde	också	Sexet	i	höstas.	Sofie	föreslår	att	vid	överlämning	trycka	på	att	AKG	går	på	
direkt	efter	mötet.	
	
Mirjam	berättar	 att	 flytten	 av	AK	motiverades	med	 att	 flera	 företag	 sätter	 sin	 budget	
under	 våren.	 Mirjam	 föreslår	 också	 en	 återremittering	 till	 i	 höst.	 Norea	 frågar	 vad	
utskottet	 tycker.	 Henrik	 svarar	 att	 han	 har	 bett	 utskottet	 snällt	 att	 stanna	 kvar	 in	 på	
hösten.		
	
Malin	yrkar	på	att	ta	upp	frågan	i	höst	när	reglementen	kan	uppdateras,	dvs	att	bordlägga	
punkten.	
	
Linnéa	påtalar	att	det	inte	står	i	styrdokumenten	när	funkisar	ska	gå	på.	Simon	föreslår	en	
ny	Slack-kanal	som	heter	”Propositionsfunderingar”.	Simon	föreslår	också	att	specificera	
mandatperioder	när	styrdokument	ändå	ska	uppdateras.		
	
Styrelsen	biföll	Malins	yrkande	och	bordlade	punkten	till	i	höst.		
	
c.	Hemsidan	
Sektionen	saknar	i	nuläget	Webmaster.	Finns	i	nuläget	ingen	intresserad.	Mirjam	frågar	
hur	styrelsen	ska	hantera	att	sakna	en	webmaster.	Henrik	berättar	att	AKG	hade	ett	möte	
med	Manfred	 som	är	webmaster	 nu	om	hur	 hemsidan	 ska	 fungera.	 Sofie	 berättar	 att	
hemsidan	är	svår	att	komma	in	på,	då	den	har	en	rullista	och	är	svår	att	använda.	Någon	
behövs	som	fixar	den.	Malin	föreslår	att	lägga	ansvaret	på	Infu.	Norea	föreslår	att	betala	
någon	för	att	fixa	hemsidan	bättre.	Ylva	föreslår	att	höra	med	Dataföreningen	vid	TLTH,	
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som	 nog	 är	 duktiga.	 Ebba	 kan	 ta	 på	 sig	 att	 försöka	 hitta	 en	webmaster	med	 hjälp	 av	
styrelsen.	Mirjam	frågar	om	frågan	kan	bordläggas	till	i	höst.	David	erbjuder	sig	att	kunna	
hjälpa	 till	med	hemsidan	mot	ersättning	 i	 sommar.	Ylva	vill	 ta	ett	 snabbt	och	effektivt	
beslut.	Mirjam	yrkar	på	att	ansvaret	ligger	på	Marcus,	Mirjam	och	Ebba	att	utreda	om	det	
eventuellt	går	att	erbjuda	en	ersättning	för	att	fixa	sektionens	hemsida.		Styrelsen	biföll	
Mirjams	yrkande.		
	
*David	lämnade	mötet.	
	
d.	Ombyggnad	på	KC	
Mirjam	berättar	att	Dennis	och	hon	ska	ha	ett	möte	igen	om	att	sektionerna	vill	ha	delade	
lokaler	 och	 inte	 en	 stor.	 Louise	 undrar	 varför	 styrelserummen	 ligger	 på	 fel	 sida	 mot	
lunchrummen.	Mirjam	svarar	att	det	beror	på	nuvarande	skick	på	rummen	och	att	det	
handlar	om	ekonomi.		
Beslut	om	ombyggnad	tas	den	8/6	om	allt	går	väl.		
	
e.	Valärende	
Mirjam	yrkar	på	följande:	
att	fyllnadsvälja	Ylva	Kloo	och	Adam	Probert	till	Kafémästare.		
att	 fyllnadsvälja	Katarina	McCleaf	till	studierådet.	Ylva	frågade	om	det	finns	två	platser	
kvar	till	kommande	ettor.	Linnéa	svarar	att	det	gör	det.		
att	fyllnadsvälja	Elsa	Lindqvist	och	Ida	Alterå	till	Infu.		
Styrelsen	biföll	Mirjams	yrkande.		
	
f.	Övrigt	
Norea	 visade	 den	 redan	 färdiga	 roll-upen	 som	 kommer	 beställas	 i	 nästa	 vecka.	 Den	
levereras	om	ca	2-3	veckor.		
	

7.9 Ordförande-	och	presidiebeslut	
Inga	fattade	beslut.		

7.10 Övriga	frågor	
a.	 Nollning		

Malin	gick	igenom	följande	datum,	som	är	en	önskelista	från	Phøset,	där	alla	utskott	
kan	synas.	Kommentarer	är	skrivna	i	kursivt.	Ansvarig	för	genomförandet.		
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Styrelsen	
Välkomna	nollan	i	mantel	den	21/8	kl	11.00	tradition,	Mirjam	
Ordf	och	SRWO	presenterar	sig	den	21/8		
	
Försäljning	av	merch,	märken,	ouvvar,	sångböcker	och	internationella	sångböcker	
den	22/8	Ingår	också	att	sångböckerna	behöver	vara	klara	och	tryckta.	Norea	säger	
att	hon	tror	att	sångboken	är	på	provtryck	nu.	Marcus.	Mirjam	berättar	att	Marcus	
slutar	jobba	den	25/8.	Louise	och	Märta	(om	kassör	inte	kan.	Ta	hjälp	av	Peppsquad,	
Källarmästare)	Mirjam	eller	Marcus	tar	fram	kassan.	Merch	innebär	t	ex	tröjor.	
Marcus	bör	även	köpa	in	internationella	sångböcker,	under	budgetposten	för	
styrelsen,	”Sångböcker”.	Styrelsen	vill	sälja	även	de	internationella	sångböckerna	för	
att	sprida	dem	bättre	även	bland	de	som	inte	är	bytisar.	Styrelsen	får	gärna	också	
hjälpa	till.		
	
Nolledans	den	22/8	styrelsen	kan	både	vara	med	och	lära	ut	och	bara	vara	där.		
	
Styrelsepresentation	+	lunch	till	nollan	23/8.	Ha	på	teknologmössan,	eller	inte,	båda	
är	ok!	Styrelsen	bjuder	på	lunch	i	en	föreläsningssal.	Mössprovning,	så	de	som	har	
mössa	kan	gärna	låna	ut	sin.	Linnéa	berättar	att	det	gjordes	i	Mikrorummet	förra	
året.	Sofie.	Styrelsen	lagar	mat	och	Sofie	bossar.		
	
	
ST	Hans	den	23/8,	lapplek	lapp	mellan	knä	och	rumpa,	osv.	ansvarig	tar	med	lappar	
och	håller	i	leken.	Ha	på	mantlar.	Louise	
	
På	Wift	25/8	en	station	behövs,	som	styrelsen	håller	i.	Oftast	sekreterare,	ordförande	
och	kassör	då	de	inte	har	ett	eget	utskott.	Mirjam	vill	ha	en	tidig	station,	i	Lund.	
Mirjam	behöver	åka	på	kvällen.	Marcus	jobbar.	Norea	säger	att	få	utskott	höll	i	det	
förra	året.	Sofie	berättar	att	det	var	svårt	att	få	till	alla	utskott	som	stationer,	dels	för	
att	alla	gick	av,	dels	för	att	det	blir	för	många	stationer.	Styrelsen	vill	ändå	ha	kvar	
sin	station.	Louise	med	hjälp	av	Mirjam.	Tidigare	år	höll	bla	Jämu,	PR	och	Sexet	i	
stationer.	Prioriteten	är	att	utskott	som	inte	syns	så	mycket	får	förtur.		
	
*Märta	lämnade	mötet	
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Catwalk	på	Phaddersittningen	26/8	spex	på	phaddersittningen.	Catwalk	är	ett	
förslag,	t	ex	att	visa	vad	klädkoderna	innebär,	ouvve,	högtidsklädsel,	osv.		
	
Sillafrukost	9/9	Högtidsdräkt	styrelsen	bjuder	på	frukost	i	Lundagård.	Linnea	och	
Olivia.	Linnéa	tipsar	om	att	samåka	med	sexet	vid	inhandling.		
	
Spexa	på	Gasque	16/9	Satsigt	spex!!	Ebba	
	
Sektionsbrunch	23/9	och	lek	Henke	
		
Sexet	
ST	Hans	den	23/8,	presentation	och	korv	
Stripp	29/8	
WAD	6/9	
WEK	9/9	många	udda	förkortningar-	sekreterarens	kommentar.	
Sektionsbrunch	23/9	
S-sittningen	30/9	
Grilla	efter	Waderloo?	12/9	ja!		
Sångförmännen:	Sångböckerna	klara	och	tryckta	för	försäljning	innan	22/8	Sofie	
påminner	tostmasterna.		
	
JämU	
På	Wift	25/8	
Sektionsbrunch	23/9	

	
SRW	
Studiekvällar	måndagar	fram	till	S-phesten	
Studieworkshop+fuskföreläsning+bokbytarkväll	28/8	blir	intensivt	att	få	in	böcker	
från	äldre	studenter	till	måndagen.	Fokuset	blir	mest	på	ettorna.		
Sektionsbrunch	23/9	
	
InfU	
Ett	eller	flera	aktiva	fotoplankton!	Väljs	inom	Infu.	Gärna	väldigt	aktiva.		
På	Wift	25/8	då	utskottet	syns	mindre.	
Sektionsbrunch	23/9	
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Ekolodet	handlar	traditionellt	om	nollningen,	var	med	från	början	ifall	ni	vill	göra	så	
Webmaster:	Logga	från	Buttericks,	nolleschema,	välkomstbrevet,	packlistan,	
förklaring	av	alla	event,		
	
AKG	
Sektionsbrunch	23/9	
Företagslunch?	Tetra	Pak	Moa	och	Henrik	kommunicerar	så	att	det	troligen	blir	två	
lunchföredrag.	Ska	gärna	stå	med	i	nolleguiden.		
	
PRU	
På	Wift	25/8	
Sektionsbrunch	23/9	
	
Programmästeriet	
Aktiwerarna	hålla	i	nån	form	av	lagbaserad	lek	den	22/8	max	1h	Innan	nolledansen,	t	
ex	brännboll.		
Aktiwerarna	hålla	i	filmvisning	söndag	27/8	och	3/9	Harry	Potter	filmerna	önskas.	
W-café	sälja	lunch	24/8	och	1/9	eller	7/9	eller	8/9	24/8	samt	ett	eller	flera	av	de	
andra	datumen.	Behöver	bestämmas	snarast	om	det	ska	med	i	nolleguiden.	Simon	
föreslår	att	gå	direkt	till	W-café	och	fråga.		
W-cafe	sälja	mat	uppdragskvällar	31/8	
W-sport	Quidditch	1/9	
W-sport	13/9	Phaddergruppstournament	
W-sport	19/9	Gerdahallen	eller	Actic	hålls	förmodligen	av	Gerdahallen	eller	Actic.		
Sektionsbrunch	23/9	
På	Wift	25/8	
Fanbäraren:	nollelördagen,	FlyIng,	Regattan	(fler	tillfällen?)	
Mirjam	yrkar	på	ajournering.	Mötet	biföll	detta.		
	
*mötet	ajournerades	kl	20.35.	
*mötet	återupptogs	kl	20.48	
	
Det	 diskuterades	 om	det	 är	 en	bra	 ide	 att	 ha	 en	 Slack	 för	 hela	 sektionen,	 där	 alla	
funktionärer	 kan	 delas	 in	 på	 lite	 olika	 sätt	 för	 att	 göra	 det	 smidigt.	 Det	 systemet	
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används	 bl	 a	 på	 Kåren	 för	 att	 samordna	 olika	 poster	 i	 PHØBen.	 Frågan	 kommer	
diskuteras	vid	något	senare	tillfälle.		
	

b.	 Stipendium		
Mirjam	och	Linnéa	drar	bakgrunden,	vilket	är	att	det	står	 i	 reglementet	att	det	ska	
delas	ut	ett	stipendium	för	2	tvåor	som	är	funktionärer	och	har	goda	studieresultat.	
Dessa	 ska	delas	ut	på	ett	 festligt	 tillfälle.	Nu	 finns	det	 inte	 fler	 festliga	 tillfällen,	 så	
frågan	är	hur	det	ska	hanteras.			
Linnéa	berättar	att	det	kan	bli	diskriminering	på	sektionen	om	personer	som	får	”för	
höga”	betyg	utmärks.	Därför	kan	det	vara	dumt	att	utmärka	dessa	personer.	Då	är	
tanken	att	lotta	ut	det	mellan	de	som	klarat	sina	studier	och	varit	funktionärer.	Linnéa	
berättar	att	det	då	innebär	att	någon	i	styrelsen	kan	få	stipendiet.	I	reglementet	står	
det	 dessutom	 att	 Programledare,	 Inspektor,	 ordförande	 och	 Studierådsordförande	
ska	hjälpa	till	att	utse	stipendiaterna.		
Linnéa	 berättar	 att	 många	 sektioner	 bara	 ger	 ett	 litet	 pris	 till	 alla	 som	 varit	
funktionärer	och	klarat	sina	kurser.	Andra	sektioner	gör	att	stipendiet	går	att	söka	och	
då	går	på	högsta	betyg.	Linnéa	tycker	det	är	lite	konstigt	att	Programledaren	ska	vara	
med	då	Sektionen	själva	bekostar	stipendiet.	SRX	ansåg	att	någon	i	styrelsen	inte	ska	
få	ett	stipendium	under	sittande	mandatperiod.	Alla	är	eniga	om	detta.	Ylva	tycker	
Linnéa	och	 Katja	 kan	 lägga	 fram	ett	 propositionsförslag	 till	 styrelsen	 i	 höst.	Övriga	
styrelse	och	Linnéa	vill	att	styrelsen	ska	vara	eniga.	Mirjam	anser	att	det	räcker	att	
Studierådsordförande	 och	 ordförande	 inte	 ska	 kunna	 få	 stipendiet	 under	 sittande	
mandatperiod,	då	det	är	så	få	på	sektionen	så	hälften	av	de	möjliga	stipendiaterna	i	så	
fall	 inte	 kan	 få	 stipendiet.	 Mirjam	 föreslår	 en	 tydlig	 policy	 för	 att	 undvika	 att	 en	
styrelsepost	 blir	 ett	 ”anti-kriterie”	 för	 att	 ett	 stipendie.	 Henrik	 håller	med	Mirjam.	
Henrik	tycker	att	den	urvalsmetod	som	används	nu	är	bra	som	den	är.	Henrik	tycker	
inte	det	är	diskriminering	att	välja	en	person	till	ett	stipendie,	han	anser	att	det	bör	
kallas	urval	 istället.	Norea	tycker	det	är	bättre	att	 inte	ha	ett	stipendie	som	går	att	
söka,	utan	istället	att	styrelsen	delar	ut	det	för	att	uppmärksamma	engagemang.		
Norea	tycker	också	det	är	bättre	att	dela	ut	stipendiet	på	hösten	för	de	som	då	sitter	i	
styrelsen	i	tvåan.	Det	påtalas	att	det	inte	hjälper,	då	en	person	kan	ha	gått	på	styrelsen	
på	hösten	i	trean,	samt	sitta	kvar	under	hösten.		
Processen	 gick	 i	 år	 till	 så	 att	 funkislistorna	 kompletterades	 via	 klassgrupperna.	
Personerna	 tillfrågades	 sen	 om	det	 var	 okej	 att	 SRW	begärde	 ut	 intyg	 från	 Ladok.	
Linnea	tycker	det	inte	ska	vara	en	uppsökande	process	och	att	gå	på	högre	betyg.	Det	
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är	då	bättre	att	tillfråga	de	utvalda	om	de	är	bekväma	med	att	få	ett	stipendie	inför	
alla.		
	
Det	 förtydligas	 att	 tanken	 med	 diskussionen	 är	 att	 få	 ett	 underlag	 till	 framtida	
utdelningar	och	hur	reglementet	lämpligast	ska	formuleras.		
	
Katja	undrar	om	det	är	lämpligare	att	någon	annan	än	styrelsen	kan	dela	ut	stipendiet.	
Det	kanske	är	bättre	om	någon	som	inte	går	i	tvåan	blir	ansvarig?	Norea	sakupplyser	
att	programledningen	inte	går	i	tvåan.	Mirjam	berättar	att	som	det	såg	ut	nu	så	är	det	
väldigt	få	som	klarat	sina	kurser.	Simon	föreslår	att	formulera	om	reglementet	mer	
entydigt,	så	det	inte	blir	en	diskussion	eller	en	tolkningsfråga.		
		
Norea	tycker	det	är	jobbigt	att	det	är	fyra	som	diskuterar	detta	som	kan	personligen	
bli	berörda	av	eventuella	beslut.	Norea	tycker	det	är	bättre	att	välja	att	fatta	beslutet	
i	höst.	Flera	påpekar	att	detta	inte	kommer	hjälpa	då	problemet	ändå	kvarstår.	Norea	
vill	ta	in	programledning	eller	revisorer	för	att	undvika	eventuellt	jäv.	Norea	vill	gärna	
ha	kvar	stipendier	baserade	på	betyg	och	inte	utlottning.	Malin	tycker	inte	att	det	bra	
att	dela	ut	 stipendier	 till	 alla	 som	klarar	 sina	 studier,	då	det	utmärker	de	 som	 inte	
klarar	sina	kurser.	Malin	vill	att	fokus	ska	vara	på	grad	av	aktivitet.	Linnéa	tycker	det	
är	en	svår	bedömningsfråga.	Ett	kriterie	är	vara	aktiv	hela	de	två	åren.		
	
Henrik	 tycker	 inte	 programledningen	 ska	 vara	 inblandade	 då	 de	 inte	 har	 koll	 på	
posterna.	 Henrik	 föreslår	 att	medaljkommittén	 sköter	 det	 och	 i	 beslutet	 utesluter	
eventuella	 tvåor	 i	 utskottet.	Mirjam	håller	med	Henrik	 och	 tillägger	 att	 inte	 heller	
inspektorn	behöver	vara	inblandad.	Mirjam	är	öppen	för	att	SRW	kan	vara	delaktiga	i	
utdelningen.		
	
Ylva	yrkar	på	streck	i	debatten.	Styrelsen	avslog	Ylvas	yrkande	via	votering.		
	
Linnéa	frågar	vad	styrelsen	tycker	om	högsta	betyg	som	urvalskriterie.	Henrik	tycker	
det	är	bra	om	styrelsen	kommer	överens	innan	vi	begär	streck	i	debatten.	Henrik	vill	
klargöra	hur	styrelsen	står	i	frågan.	Är	det	högsta	betyg	eller	grad	av	engagemang	som	
ska	avgöra?	Eller	 är	det	utlottning	av	de	 i	 tvåan	 som	blivit	 godkända	 i	 alla	 kurser?	
Henrik	tycker	också	att	grad	av	engagemang	ska	gå	före	höga	betyg.		
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Malin	 vill	 påminna	 om	 att	 medaljkommitten	 finns	 och	 delar	 ut	 medaljer	 till	 alla	
funktionärer.	Dessutom	kan	en	hedersmedalj	delas	ut	för	extra	stort	engagemang.		
	
Simon	tycker	inte	ansvaret	ska	ligga	på	medaljkommitten,	så	att	inte	personers	betyg	
sprids	till	fler	personer	än	ordförande	och	Studierådsordförande.		
	
Mirjam	vill	att	sittande	på	mötet	visar	sin	åsikt	gällande	betygsnitt	eller	annat,	som	
specificeras	senare.			
	
Åsikter:		
Engagemang	ska	väga	tyngre,	då	andra	stipendier	kan	gälla	betygen	och	funktionärer	
ska	belönas	för	sitt	engagemang.		
	
Svårt	att	väga	engagemang,	eventuellt	betyg	som	avgörande	faktor.		
	
Om	högst	betyg	blir	kravet	är	det	mindre	godtyckligt.	
	
Anser	att	engagemang	i	utskott	två	år	är	tillräckligt,	gå	på	betygsnitt.		
	
Anser	det	tydligt	vilka	poster	som	är	tyngre,	det	ska	väga	mer	än	betygen.		
	
Konkret	med	högst	betyg.	Skriva	sakligt	i	reglemente.	Svårt	att	veta	engagemang	för	
utskottsmedlem.		
	
Klarat	sig	och	överlevt	stort	nog,	dvs	godkänd	och	sektionsaktiv.		
	
Fundera	på	en	nomineringsprocess,	utskottsordförande	nominerar.		
	
Anser	att	det	är	dåligt	att	utskottsordföranden	ska	nominera	om	betyg	blandas	in.		
	
Smidigast	med	två	års	engagemang	och	högst	betygsnitt,	mindre	subjektivt.		
	
Väldigt	 subjektivt	att	bedöma	poster.	Men	ändå	ha	 som	krav	att	 sitta	 i	mer	än	ett	
utskott.		
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Engagemang	är	svårt	att	värdera,	sitta	i	fyra	utskott	jämfört	med	en	mästarpost	eller	
en	styrelsepost.	Bättre	att	gå	på	betygsnitt.	Svårt	att	nominera	någon	i	ett	utskott,	kan	
bli	känsligt,	blir	nog	att	utskottsordföranden	nominerar	alla.		
	
Mirjam	yrkar	på	streck	i	debatten.	Mirjams	yrkande	bifölls.		
	
Linnéa	föreslår	att	hon	och	Katja	tar	fram	några	förslag	som	sen	kollas	av	med	bl	a	
revisorerna.	Henrik	 tycker	det	blir	 svårt	att	motivera	med	 lottning	vem	som	ska	 få	
priset.	Ylva	håller	med	Linnéa.		

	
c.	 På	Wift	

Henrik	stryker	sin	punkt	då	det	som	skulle	tagits	upp	redan	har	diskuterats.		
7.11 Mötesordförande	avslutar	mötet	

	
	
	

		


