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Protokoll Styrelsemöte X 2017-09-20
Tid: Onsdag, 20 september 2017, 17:15
Plats: Marie Curie
Närvarande: Mirjam Särnbratt, Louise Söderberg, Katja Eftring, Linnea Ahl, Märta
Bengtsson, Sofie Harald, Ebba von Wachenfeldt, Marcus Norlin, Pontus Landgren, Joost
Kranenborg, Tom Allen och Linnéa Sjöström (§10.6 n)

10.1 Ordförande öppnar möte

10.2 Formalia

a. Val av mötesordförande
Mirjam Särnbratt valdes.

b. Val av mötessekreterare
Louise Söderberg valdes.

c. Val av justerare
Märta Bengtsson valdes.

d. Fastställande av dagordning
Mirjam yrkade på att fastställa dagordningen i sitt framvaskade tillstånd och detta bifölls
av styrelsen.

e. Tid och sätt
Mirjam yrkade på att godkänna tid och sätt och detta bifölls.

f. Anmälan av övriga frågor
Mirjam lade till punkt 10.12 h Hemsidan. Märta lade till punkt 10.12 i Planer på
lunchmöten. Malin lade till punkt 10.12 j Datum och Sofie lade till punkt 10.12 k
Funkistack och punkt 10.12 l Höstterminsmöte. Malin lade till punkt 10.12 m
Nollningsutvärdering och Mirjam lade till punkt 10.12 n sektionsgrodan.

10.3 Adjungeringar

Pontus Landgren och Joost Kranenborg adjungerades in med närvaro-, yrkande- och
yttranderätt.
§10.6 n Linnea Sjöström adjungerades in med närvaro-, yrkande- och yttranderätt.
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10.4 Föregående mötesprotokoll

Mirjam yrkade på att lägga mötesprotokoll VIII 19 augusti 2017 och mötesprotokoll IX 30
augusti 2017 till handlingarna och detta bifölls av styrelsen.

10.5 Nästa möte

De kommande styrelsemötena planerades till onsdagen den 27/9 klockan 12:00, 4/10 kl.17:15
och onsdag den 11/10 klockan 12:00, samt ett protokollfört möte onsdagen den 11/10 klockan
17:15. Möte onsdagen den 18/10 klockan 17:15 planerades också in.

10.6 Rapportering

a. Ordförande
Sedan senaste protokollförda mötet har ordföranden hjälpt till att anordna sillafrukost till
nollorna under Nollelördagen. Tillsammans med OK har ordföranden under samma dag
varit med i en återträff som anordnats av OK-16 för alla nutida och dåtida ordföranden.
Dessutom har OK bedömt sektionernas respektive insats under både Draggningen och
Regattan. Den 16:e augusti fick ordföranden vara med på Gasquen, vilket var ett
fantastiskt trevligt event. Ordföranden ser fram emot att lära känna alla ettor bättre.

b. Sekreterare
Sekreteraren har sedan förra protokollförda mötet deltagit i nollningsevent som
Nollelördagen, där Sillafrukost anordnades av styrelsen och Nollegasquen där styrelsen även
spexade. Dessutom har sekreteraren varit på en föreläsning för W17 och rekryterat ettor
till Walberedningen och totalt gick 6 ettor med. Sekreteraren har också justerat protokoll,
sammankallat Walberedningen, som nu har planerat Walfläsk, samt förberett dokument
inför Höstterminsmötet i LaTeX.

c. Kassör
Sedan förra mötet har kassören handlat mat tillsammans med PR-chefen till årets
Sillafrukost, varit på pengakollegie-möte och hämtat information om hur medlemmars
uppgifter kan införskaffas från kåren och skickat fakturor från W-dagen och sponsring för
sommarutbyte i Xiamen. Kassören har även vidarebefordrat informationen från PK-mötet
på ett möte angående FuF, deltagit i möte om hemsidan och handlat burgare till en
lunchföreläsning.

d. PR-chef
PR-chefen har tillsammans med sitt utskott arbetat med att mejla till gymnasieskolor för
att bestämma eventuella gymnasiebesök och varit i kontakt med LTH:s representant,
Edvin, för LU:s Inspirationsdagar mellan 7-8 november, vilket förhoppningsvis kommer att
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medföra att vi kan promota eko lite extra under dessa dagar. PR-chefen ska ha telefonmöte
med Edvin för att bestämma närmare detaljer. Vidare har PR-chefen tillsammans med sitt
utskott diskuterat möjligheten att genomföra en eko-dag, likt I:s I-dag. Kontakt med I:s
PR-utskott har skett och genom det har inspiration fåtts om upplägg och planering. Det
har även preliminärt bestämts att det kommer anordnas en infolunch om Hemvändare den
2 oktober där alla som kommer bjuds på fika.

e. Arbetslivskontakt
Via Louise meddelades att AK har:
Ordnat lunchföredrag med Akzo Nobel tillsammans med Sexet. Ordnat lunchföredrag med
Tetra Pak i samarbete med Max Hamburgarrestaurang. Tror faktiskt evenemanget är
besökarrekord för lunchföredrag på W-sektionen (117 pers). Diskuterat planer på hur AKG
ska hjälpa ekosar som är hungriga på ekosommarjobb att få sin önskan uppfylld. Börjat
förbereda inför W-dagen och andra evenemang som kanske är på gång. Det kan bli en
händelserik termin för de ekosar som vill ha kontakt med näringslivet.

f. Sexmästare
Sedan förra mötet har sexmästaren haft Tour de Sex med sexet där sexmästeriet åkte runt i
Lund och lekte lekar och hade skoj. I sittningsväg har WonDerlAnd med D och A hålls, där
brandalarmet tyvärr gick pga någons fuffel med tomtebloss. Ingen kom till skada men de
sittandes blev utan både punch och efterrätt samt sexen får en ännu oklar nota. Samt
nollelördagen WrEck-sittning med K och E. Förutom detta har sexmästaren även deltagit i
möten och planeringsprat med andra sexmästare, mästare på W och hela sexet. I
styrelseväg har sexmästaren varit på möten samt spexhäng.

g. Studierådsordförande
Sedan senaste mötet har studierådsordföranden kommit igång ordentligt med
studierådsarbetet. De flesta CEQ-mötena för LP4 är bokade och en stor del av dessa har
genomförts. Studierådet har även hållit i tre av nollningens 4 studiekwällar och det har
varit mycket bra uppslutning på dessa. Detta har dock lett till att all fika redan är slut så
att det behöver inhandlas mer... Studierådet har även haft ett kvällsmöte tillsammans med
världsmästarna för att planera gemensamt event, samt lite andra saker. Studierådet hade
ett öppet möte 11/9 och har efter det värvat två nya medlemmar! Studierådsordföranden
har även hjälpt till att fixa sillafrukost tillsammans med resten av styrelsen, satt ihop
fokusgrupper för endimensionell analys tillsammans med studierådsordförande på B och K,
varit med på spexskrivarkväll och spexat med styret på nollegasquen. Slutligen har
studierådsordföranden jobbat på kårens första pluggbrunch och varit på sitt andra
SRX-möte.

h. Jämlikhetsombud
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Jag har sedan förra mötet haft möte med JämU och då planerat inför sektionsbrunchen,
bokat in en lunchföreläsning (den 10/10) och satt datum för den kommande
funktionärsutbildningen (som blir den 28/11). I övrigt har jag haft möten med styrelsen
och förberett sillafrukost.

i. Infochef
Infochefen har tillsammans med styrelsen lagat och serverat frukost under nollelördagen
och spexat på nollegasquen. Infochefen har haft möten med sitt utskott där arbetet
fokuserats på det kommande ekolodet, samt haft möte angående hemsidan. Infochefen har i
sedvanlig ordning skickat ut Wekobrevet varje söndag.

j. Överphøs
Phöset har under nollningen skött biljettförsäljning, informationsutskick, städning,
förberett spex för både sektionens egna event och andra sektioners samt svarat på frågor
och löst de problem som uppstått längs vägen.
I läsvecka -1 skrev phöset kontrakt med Moroten och Piskan inför gasquen, hade en heldags
fhöbkickoff med olika utbildningar och sedan en informationsföreläsning för styrelserna och
fhöben. De anordnade en kickoff och ett sista informationstillfälle för phaddrarna och
filmade det sista till nollevideon, samt gjorde klart nolledansen.
I läsvecka 0 var det upprop, då nollevideon visades och phöset gjorde sin första entré.
Nollorna fick en rundvandring på campus och phaddermys. Phöset höll
nolledansuppvisningen och fick hjälp av KFS och styrelsen för att ha en mössprovning för
de blivande ettorna. Inför S:t Hans ordnades dialogerna, rekvisitan och kontakten med
sexet och phaddrarna och eventet gick bra. Häxagonerna vann eventet på S:t Hans.
Stadskringwandringens stationer planerades och förbereddes tillsammans med K-phös.
Basiliskerna vann från W-sektionen men i slutändan vann K masken. Phöset handlade och
lagade lunchen på fredagen, betald av programledningen. En miss gjorde att phöset trodde
att lunchen började 12:00 och inte 11:30 vilket ledde till en del stress men med hjälp av
phaddrar och Johan Reimer löste det sig. Nollorna delades in i Wiftgrupper med tanke på
hur uppdragsgrupperna skulle se ut vilket gjorde att den indelningen behövde göras
tidigare i år. Phöset åkte ut till Dalby stenbrott medan det fortfarande var ljust för att
reka inför kvällens uppdragsceremoni och kom sedan tillbaka på kvällen och utförde den för
i år nya ceremonin som upplevdes lyckad. Phaddrarna genomförde en trevlig
phaddersittning i Gallien som phöset spexade på och sedan deltog hela fhöben nykter på
UtEDischot, vilket också var nytt för i år. Veckan avrundades med en sy/filmkväll där
Harry Potter visades medan phöset förberedde kommande vecka.
I läsvecka 1 höll SRW i en studieworkshop. Tidigare års fuskföreläsning hade förflyttats till
workshopen. Den första kårkampen hölls och matkön var placerad framför W-sektionen
vilket ordnades till nästa vecka. Phöset lade ned en hel del tid på spexet till Punsch och
Polyjuice som sexet höll i Cornelis och efter sittningen tog phöset med sig alla sittande till
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KC och dansade vid monumenten istället för traditionellt eftersläpp. Senare på kvällen
släpptes även nollan in i Wåtmarken som hade städats tidigare, nytt från tidigare år med
det tidiga släppet av lokalen. Under Sveriges Ingenjörers lunchföredrag hade W-sektionen
ett bra deltagande och phöset hjälpte till med fix och servering inför detta. Phöset höll en
gemensam uppdragskväll för att kicka igång alla uppdragsgrupper vilket kändes effektivt
men som förmodligen hade kunnat hållas tidigare i veckan i framtida scheman. Inför
uppdragskvällen hade phöset samlat material och lokaler för att uppdragen skulle kunna
genomföras. AKG höll i en lunchföreläsning med Akzo Nobel som phöset främst
informerade om. Sportcheferna höll i quidditch som tyvärr inte blev särskilt välbesökt. På
lördagen hölls det brunch på Sydskånska Nation innan bussarna gick till FlyING. Inför
FlyING var det en del problem med biljettförsäljningen då olika priser kom ut som
information. På W blev det till slut rätt men andra sektioner ligger ute med
mellanskillnaden själva. Ett diskussionsmöte hölls senare av kåren som ville veta hur
sektionerna spridit informationen, och för att själva berätta att de inte ansåg sig ansvariga.
På söndagen hölls sedan en till sy/filmkväll.
I läsvecka 2 hölls Lunchbeat och den andra kårkampen. Sedan var det dags för
Märkespicknick och Kårestivalen, och ett tappert försök till Märkesmålning som dock blev
inställd på grund av vädret. Märkesmålningen är flyttad till den 30 september. Sexet höll i
WonDerlAnd, en sittning med A och D som tyvärr avbröts på grund av tomtebloss som
startade brandlarmet. Jesperspexet höll en extraföreställning bara för LTH:s nollor.
Nollefredagen hade det nya eventet Överphösstafetten som genomfördes och vanns av
W-sektionen, men Cheer fick ställas in eftersom det regnade och kåren inte hade fått något
tillstånd för musiken. Några av phösen samlades för att ha ett möte medan överphösen var
i bastun, och sedan ombads fhöben att sprida informationen att Cheer ställdes in på grund
av dåligt väder vilket översterna sedan efter någon sorts förmodad misskommunikation
frångick så att informationen om att det i själva verket var på grund av tillstånd spreds.
Nollelördagen inleddes med sillafrukosten från styrelsen, invigningsceremonin på
AF-borgens balkong, lådbilsracet, luphtbandet och ballongistapulten. På kvällen höll sexet i
WrEcK, en sittning med E och K. På söndagen hölls Regattatåget, Regattan och
Regattaphesten. Regattan från W hade lite problem med ickeregelmässiga material och
svårigheter att få ned farkosten till själva tåget. A-sektionen vann regattan!
Läsvecka 3 var den sista kårkampen och D höll i waDerloo, som W vann. Phöset höll i
Wett och Etikett en lunch innan Gasquen. På fredagen höll Universitetet i
350-årsjubileumet med Förfesten och själva Festen i Lundagård. På lördagen var Gasquen,
som inleddes med Revyn och sedan fördrink innan själva sittningen i Moroten och piskan.
Under gasquen hade phöset förberett utmärkelser, tal, spex och gasquegåvor i form av
strumpor som en referens till husalven Dobby.
Läsvecka 4 höll sportcheferna i brännboll och phöset i sektionsbrunchen som Sexet lagade
och sålde biljetter till. Några i phöset gick även på Datas gasque och representerade W.
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Malin kontaktade walberedningen för att erbjuda sin hjälp under intervjuerna av det nya
phöset, och SVL för att planera datum för utvärdering. AKG höll i en lunchföreläsning av
Tetra Pak.
Läsvecka 5 planerades det inför S-dagen med Cheer, Sista Sittningen, S-festen etc samt
höstens utvärderingar.

ÖPK har mötts kontinuerligt varje vecka för att utbyta information, biljetter och diskutera
och lösa problem. Det har även varit krismöten för brådskande ärenden. På ett av mötena
deltog en medlare för att sortera ut interna problem mellan kåren och överphösen som
resulterade i att överphösen planerar att skriva en motion som skulle ändra kollegiets
status för att deras åsikter ska få tyngre vikt gentemot nollegeneralens roll.

k. Källarmästare
Källarmästaren har sedan förgående möte deltagit i två spexskrivarkvällar hos vår kära
Ordförande där gott te fanns och kreativiteten flödade. Utöver detta har Källarmästaren
deltagit i diverse nollningsevent, deltagit i Sillafrukosten, suttit med på två styrelsemöten,
hjälpt sportcheferna och aktiwerarna att fylla upp vattenballonger till WaDerloo, fotats för
en FRUKTansvärd styrelseplanch samt deltagit på nollningsgasquen och spexat på
densamme. I måndags den 18/9 träffades kårens aktivitetsutskott för första gången för
terminen, där Källarmästaren också närvarade.
Källarmästaren har planer på att städa ut förrådet (aka “Room of requirements”) med
förgående Källarmästare den kommande helgen och hoppas på att detta medför mer
sturktur och mindre krigskaos i rummet i fråga.

l. TLTH/Kårfullmäktige
Joost meddelade att AF har en stipendiefond där man kan söka stipendier samt att kåren
letar efter någon som vill sitta med och välja ut vem som ska få stipendiet. Vid intresse ska
man höra av sig till Patrik. Vidare meddelade Joost att det sitter med en engelsktalade
student i kårfullmäktige, det hade därför varit bra om en engelsk sammanfattning finnas till
alla handlingar som skickas in till fullmäktige och även till kårstyrelsen. Övrig information
från kåren var att ansökan till Arkadvärd stänger 2/10 samt att det finns en vakant post på
kåren. Denna post är ansvarig för internationella nollningen som kommer hållas i januari.

m. Inspektor
Inte närvarande.

n. Övriga meddelanden
Mirjam yrkade på att gå tillbaka till punkt 10.3 Adjungeringar och detta bifölls av
styrelsen.

Linnéa Sjöström meddelade att hon är från valnämnden på Kåren. Hon berättade att de

Sida 6 av 12



EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN
SEKTIONSSTYRELSEN
2017-10-05

kommer stå i korridoren på KC och promota valet och att kanditaturen öppnar i oktober.
Sedan hålls valet i november. Linnéa meddelade också att hon kommer närvara på
hötterminsmötet och promota valet. Under valet kommer det även finnas lite priser och
liknande.
Vidare meddelade Linnéa, nu som föredetta studierådsordförande, att stipendiet som skulle
delats ut i våras finns kvar att dela ut och detta kommer hon och Katja kolla på måndag
25/10. Därefter kommer information skickas ut till styrelsen om det som bestämts.
Linnéa förtydligade att problemet med stipendiet handlar om att det är lite oklart i
reglementet om hur detta ska skötas. Tom meddelade att enligt reglementet så är inte hela
styrelsen nämnda och det borde därför inte gå ut över hela styrelsen. Linnéa meddelade att
SRX tycker att ingen i styrelsen ska ha det och Pontus som var med på det mötet klargör
att vi gör så som vi tycker själva.

*Linnéa Sjöström lämnade mötet.

10.7 Ekonomisk rapportering

Marcus meddelade att den mesta försläjningen nu har blivit avslutad för denna nollning och
det mesta ser bra ut. Några fakturor är kvar att betala men troligtvis har vi gått lite plus.
Marcus har inte hunnit bokföra allt men det är på gång.
Marcus bad alla utskottsordföranden kolla på deras budget och se var vi skulle kunna göra
förändringar inför nästa år. Mirjam undrade om det fortfarande finns pengar och Marcus
svarade att det finns.
Malin informerade att phøset kanske kommer med utlägg på underede till lådbil men det är
inte helt bestämt. Mirjam frågade hur det var med budgeten till sillafrukosten och Marcus
meddelade att vi gick 400 kr över budget.

10.8 Inkomna handlingar

Inga nya handlingar.

10.9 Beslutsuppföljning

a. Datum för Funktionärstack
Mirjam undrade när vi kan tänka oss att ha funkistack och frågade om december är en bra
månad, vilket resterande styrelse höll med om. Mirjam frågade när Sångarstriden är
planerad och Katja meddelade att den är lördagen den 9/12.
Louise funderade på när stormötet är inplanerat och Mirjam svarade att ingen info har
kommit från styrelsen i Uppsala.
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Sofie föreslog att vi håller en sittning på en nation och Marcus tar på sig ansvaret att kolla
upp priser så vi vet om detta kan fungera med vår budget.
Mirjam undrade om fredagen den 8/12 kan passa och Ebba meddelade att de kanske hade
tänkt ett julsläpp i informationsutskottet det datumet. Malin påpekade att det kanske är
bättre att ha ett sådant event på våren då det är många sittningar som ska hållas under
hösten.
Mirjam yrkade på att vi håller funkistacket fredagen den 8/12 och styrelsen biföll detta.

b. Fyllnadsval av funktionärer
Mirjam yrkade på att fyllnadsvälja Mathilde Henriksen och Isabella Steen till Studierådet
och Caroline Nilsson, Alice Asp, Emelie Swenningson, Filip Wejfeldt, Martina Prpic
Vucenov och Vilma Lingslunde till Walberedningen och detta bifölls av styrelsen.

c. Entledigande av funktionär
Mirjam yrkade på att entlediga Sara Enbom Engström från Walberedningen och detta
bifölls.

d. Skadad cykel under På Wift
Mirjam berättade att när vi diskuterade frågan om att en phadders cykel gick sönder under
På Wift under diskutionsmötet 13/9, så såg styrelsen några alternativ på hur sektionen ska
hantera frågan. Alternativen som styrelsen såg var att sektionen betalar inget, 50/50, 2/3
eller allt. Mirjam undrade om styrelsen är för att ersätta reperationen av cykeln och
majoriteten av styrelsen är för detta.
Tom meddelade att denna fråga handlar om hans cykel så han lämnade lokalen under
denna punkt.
De olika förslagen diskuterades inom styrelsen.
Mirjam yrkade på att ersättningen av cykeln blir 2/3 av kostnaden för reparationen och
detta bifölls av styrelsen. Styrelsen planerade att vara medlare mellan phaddern och nollan
och föreslå att nollan betalar resterande del av beloppet.

*Linnea Ahl lämnade mötet.
*Tom Allen kom tillbaka till mötet.

e. Övrigt
Mirjam meddelade att hon var på husstyrelsemöte i veckan och kylskåp kommer finnas i det
nya microrummet men vill vi ha fler än det vi får så får detta införskaffas på egen hand.

10.10 Ordförande- och presidiebeslut

Det hade inte tagits några sådana beslut.
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10.11 Per Capsulam-beslut

a. Hemsidan till Webbhotell
Mirjam yrkade på att stadfästa beslutet att flytta hemsidan till webbhotell och detta bifölls.

b. Subventionering av Gasquebiljetter
Mirjam yrkade på att stadfästa beslutet om av subventionera Gasquebiljetterna med 3000
kronor och detta bifölls av styrelsen.

10.12 Övriga frågor

a. Val vid Kemiska Instutionen
Mirjam berättade att husstyrelsemötet meddelade att denna process var över.

b. Wåtmarken
Mirjam påminde om att sexet har städvecka denna vecka. Märta meddelade att det är
mycket saker i Wåtmarken och tycker att byggphaddrarna ska ta lite ansvar för detta.
Märta forsatte med att informera att hon bett byggphaddrarna fixa detta innan fredag då
hon och Simon ska städa i förådet under helgen. Malin påpekade att allt som händer i
lokalerna gärna får meddelas till phøset så att de vet vad som händer i lokalerna som de
bokat för nollningsrelaterade saker. Märta lade då till att det kommit färg på golvet i
byggrummet och att hon ska skicka denna information till Malin.
Sofie tillade att om man vill ha mat i sexkylen i Wåtmarken så får man gärna skriva datum
när det öppnas på förpackningen.

c. Funktionärsslack
Malin tyckte detta var en väldigt bra idé då det är bra att få ut information till alla
funktionärer under till exempel nollningen. Katja höll med om detta men tillade att det
kanske är svårt att få alla att lära sig slack. Mirjam svarade att detta kan ses över och bra
information kan komma ut från styrelsen om hur slack används. Louise ansåg att detta är
en mycket bra idé och att man kan göra lite vad man vill med den och alla utskott kan ha
kanaler själva om de vill. Ebba undrade vad fördelen är med att ha slack och Malin svarade
att det är lättare att samla all information på ett ställe och att det blir mindre av andra
meddelanden emellan. Hon tillade också att om man jämför Facebook sida med
envägskommunikation på slack är skillnaden att slack inte drunknar i andra meddelanden.
Mirjam förelog att vi kollar på olika alternativ på hur detta kan ske och sedan kommer
fram till hur vi vill göra. Katja undrade om detta beslutet kan tas av oss eller om sektionen
måste vara med på beslutet. Mirjam svarade att sektionen inte har tagit beslut om
informationshantering innan utan detta borde kunna besultas inom styrelsen. Tom ansåg
att vi kan skaffa slack men att det kan vara valfritt i utskotten.
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Sofie undrade hur detta ska hanteras med funktionärer som går på och av och detta
diskuterades. Resultatet av disskusionen blev att det skulle kunna gå genom att styrelsen
blir admin och sedan gör styrelsen en lathud över hur detta ska hanteras i framtiden.
Det bestämdes att fredag den 29/9 klockan 12:00 kommer styrelsen ha ett diskussionsmöte
om slack.

Louise yrkade på att ta paus för att värma mat och detta bifölls.

*Marcus Norlin lämnade mötet.

d. Sektionskalender
Mirjam berättade att hon tänkte att en sektionskalender med event för sektionen hade
varit bra så att alla vet när event hålls. Hemsidan kommer kunna ha en kalender för hela
sektionen, men vi skulle kunna ha en kalender för alla funktionärer där lunchföredrag och
liknande händelser finns med. Sofie berättade att den tidigare hemsidan hade en kalender
som var helt omöjlig att använda och så länge vi har en kalender som fungerar så är det en
vänligt bra idé. Mirjam tog ansvar att kolla med David som gör hemsidan om det går att
synka hemsidans kalender med en google kalender. Malin hittade en gammal kalender för
W-sektionen och delade denna med Louise och Mirjam, så att styrelsen kan skapa nytt liv i
den gamla kalendern, för att sedan dela denna med sektionen.

e. W-merch
Märta meddelade att hon tyckte att det skulle vara kul att ha lite tröjor, märken och
kassar till sektionen. Märta meddelade också att Charlotte i W16 är väldigt taggad på att
göra nya märken och hon kommer därför att koppla samman Simon, sektionens grafiska
designer, och Charlotte så de tillsammans kan kolla på idéer till nya merch produkter.
Malin meddelade att det hade varit bra att ha två datum om året då beställningar sker så
att det hela tiden finns. Sofie ansåg att ett lager av merch skulle vara bra eftersom det då
blir en lagervara som sektionen kan ha en innestående vinst på. Mirjam undrade hur detta
ser ut ekonomiskt och Märta svarade att senast hon pratade med Marcus så fanns det
pengar till detta.
Ebba meddelade att både Charlotte och Simon sitter i hennes utskott och hon skulle kunna
slänga ut idén till dem.
Mirjam undrade hur inköp skulle ske rent praktiskt, med till exempel hur stort lager som
ska finnas. Märta ansåg att om en siffra på antal märken vi vill ha i lager bestäms så kan vi
sedan kolla på i vilka mängder vi vill köpa in dessa. Katja tillade att det kanske kan tas
fram förslag på vad som ska köpas in och att sedan en arbetsgrupp skulle kunna tillsättas
som kreativ och genomförande utskott.
Mirjam frågade om plats finns i arkivet för att förvara allt nytt och Louise kommer städa
arkivet för att se hur mycket plats som kommer skapas.
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Märta lade fram förslaget att Ebba har ett möte med Simon och Charlotte om dom har
lust att göra detta och Ebba såg positivt till detta. Mirjam undrade om de gamla
designerna finns kvar någonstans och Ebba tar på sig ansvaret att kolla med Simon om han
vet var dessa finns.

f. Koppla Instagram till W-sektionens Facebooksida
Olivia undrade om någon i styrelsen vet hur man kan koppla instagram till W-sektionens
Facebooksida. Malin googlade snabbt upp svaret på denna fråga och med lite gemensam
vägledning gjordes kopplingen.

g. Hashtaggar på Slack
Mirjam yrkade på att flytta denna punkt till nästa diksussionsmöte. Styrelsen biföll detta.

h. Hemsidan
Mirjam berättade att hon, Ebba, Marcus och David hade ett möte om hemsidan i måndags
18/9, och att hemsidan nu existerar. Mirjam undrade om Ebba, Marcus och hon skulle
kunna ta ansvar för vad som ska finnas på hemsidan och att de sköter diskussionerna med
David utan resterande styrelsen och detta tycker styrelsen är okej. Alla kommer dock få
access till hemsidan i slutändan.

i. Planer på lunchmöten
Märta förmedlade att sportcheferna undrade när lunchföredrag kommer vara under hösten
då de planerar att ha ett lunchföredrag. Datum diskuterades och Märta meddelade detta
vidare till sportcheferna.

j. Datum
Malin undrade om datum i kalendern och speciellt om motionsstopp inför
höstterminsmötet. Louise meddelade att motionsstoppet är den 4/10 för att dagordning
och liknande ska kunna skickas ut innan det protokollförda mötet veckan efter.

k. Funkistack
Märta berättade att Hallands, SSK och Helsingkrona har sittningar och klubb på fredagar
och dessa skulle kunna vara bra förslag till vart vi kan ha funkistacket. Mirjam ansåg att
det räcker med denna planering för detta möte och att Marcus kollar upp priser på nationer.

l. Höstterminsmöte
Sofie tog upp en idé om att skapa ett event på Facebook för Höstterminsmötet och detta
ansågs vara en väldigt bra idé. Mirjam tog ansvaret att fixa ett event.
Louise meddelade också att access för hela sektionen till KC:A ligger inne mellan
17:00-22:00 och sedan för 4 styrelsemedlemmar (Louise, Mirjam, Katja och Marcus) mellan
22:00-02:00.
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m. Nollningsutvärdering
Malin meddelade att hon skulle vilja att alla utskott utvärderar nollningen. Utvärderingen
ska ske ur utskottets synpunkt, till exempel om de hade velat synas mer eller mindre.
Vidare kommer styrelsen också ha en utvärdering. Malin önskade att utvärderingarna ska
ske så snabbt som möjligt så att bra information kommer upp. Mirjam undrade om det är
en deadline på detta och Malin ansåg att detta hade varit skönt. Malin föreslog att detta
diskuteras på eller efter ett kvällsmöte och styrelsen kom fram till att utvärderingen
kommer ske 4/10 efter det redan inplanerade kvällsmötet.

n. Sektionsgrodan
Mirjam meddlade att detta är en miljömärkning för sektionerna som man får genom att
sätta upp mål för sektionen. För att göra detta behövs en kontaktperson mellan de som
håller i sektionsgrodan och sektionen. Katja undrade om vi kan gå ut till hela sektionen om
detta men Mirjam meddelade att detta har gjorts och att utskotten kanske är enklare.
Malin ansåg att även om det tar emot, då vi inte behöver fler poster, så kanske det ska
tänkas över om detta ska bli en post på sektionen. Märta tog upp idén om att presentera
även denna roll på sektionsbrunchen den 23/9 vilket ansågs som en bra idé. Mirjam tryckte
på att utskotten ändå ska kolla om någon är intresserad. Uppstartsmötet för denna roll är
torsdag 10/10.

10.13 Mötesordförande avslutar mötet
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