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Protokoll Styrelsemöte XI 2017-10-11
Tid: Onsdag, 11 oktober 2017, 17:15
Plats: Seminarierum M, KC
Närvarande: Mirjam Särnbratt, Louise Söderberg, Märta Bengtsson, Ebba von Wachenfeldt,
Marcus Norlin, Olivia Nilsson, Sofie Harald, Agnes Sörliden, Fredric Ahrling, Tom Allen
§11.1-11.12 a, Joost Kranenborg §11.1-11.9 a, Katja Eftring §11.12 a-, Henrik Andersson
§11.5-11.8 a

11.1 Ordförande öppnar möte

11.2 Formalia

a. Val av mötesordförande
Mirjam Särnbratt valdes.

b. Val av mötessekreterare
Louise Söderberg valdes.

c. Val av justerare
Sofie Harald 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 11.12 e Märkesmålning och Märta lade till punkt 11.12 f
Högtalarkontrakt och punkt 11.12 g Inköp.

11.3 Adjungeringar

Joost Kranenborg och Fredric Ahrling adjungerades in med närvaro-, yrkande- och
yttranderätt.

11.4 Föregående mötesprotokoll

Mirjam yrkade på att lägga mötesprotokoll X 20:e september 2017 till handlingarna och detta
bifölls av styrelsen.
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11.5 Nästa möte

Nästa protokollförda möte bestämdes till den 18/10 2017 klockan 18:00.

11.6 Rapportering

a. Ordförande
Sedan det förra protokollförda mötet har ordföranden deltagit i och informerat om sin post
på sektionsbrunchen som var en mycket trevlig tillställning. Ordföranden har haft
diskussionsmöten med styrelsen om bland annat Slack och haft möte med en person som
eventuellt var intresserad av att samordna sektionens miljöarbete, där även möjligheten att
miljömärka sektionen med Sektionsgrodan diskuterades. Dessutom har ordföranden haft
propositionsskrivarkväll med styrelsen, där effektiviteten varade fram till cirka 20:30 och
därefter minskade exponentiellt, för att sedan ersättas av en något mer flummig atmosfär.

b. Sekreterare
Sekreteraren har sedan förra protokollförda mötet deltagit i styrelsemöten,
propositionsmöte och diskussionsmöte om slack. Sekreteraren har även deltagit i
nollningens sektionsbrunch och utvärderat nollningen med resterande styrelse. Utöver detta
har sekreteraren beställt styrelsetröjor till nya delen av styrelsen plus AK som
förhoppningsvis hinner komma till Höstterminsmötet den 1/11 samt kontaktat olika
nationer för möjligheten av att ha ett funkistack hos dem. Ett positivt svar har kommit
från Blekingska Nationen. Sekreteraren har även börjat sammanställa dokument inför
Höstterminsmötets kallelse, med till exempel motioner, propositioner och andra bilagor
samt haft kontakt med Manfred Schmidt om utseendet på protokollen för att få in 4
signeringsrader på sektionsmötesprotokollet och för att alla protokoll i framtiden ska passa
vår tänkta grafiska profil som är under arbete. Till sist så har sekreteraren städat och
organiserat Arkiv X samt hjälpt källarmästaren tillsammans med föredetta källarmästaren
och informationschefen att rensa och städa i förrådet.

c. Kassör
Sedan det förra protokollförda mötet har kassören haft möte med AK:n och begrundat
ekonomiska frågor.

d. PR-chef
Sedan det förra protokollförda mötet har PR-utskottet deltagit i Sektionsbrunchen där
PR-utskottet presenterade sig samt förklarade utskottets innebörd. PR-utskottet har även
anordnat en infolunch om vad en Hemvändare är och hur man blir det. Utöver detta har
PR-chefen mailat programledningen i hopp om att boka in ett möte för att diskutera en
potentiell Eko-dag.

Sida 2 av 9



EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN
SEKTIONSSTYRELSEN
2017-10-26

e. Arbetslivskontakt
Sedan förra protokollförda mötet har AK varit på olika möten. Det inkluderar möte med
eventuellt framtida AK, Näringslivskontaktkollegiet, men också ett långt och nödvändigt
kvällsmysmöte med utskottet där taktiken för terminerna fram tills W-dagen gicks igenom.
AK har även haft en stor AKG-genomgång med utskottet som handlade om hur man ska
prata med företag och vilka företag som är intresserade. Därtill har AK även varit på ett
energigivande näringslivsmöte med studie- och karriärvägledaren Tobias Björklund. Många
goda idéer kom fram, bland annat kring hemsidan och att skapa en bild om vad
Ekosystemteknikprogrammet handlar om, både för blivande studenter, nuvarande studenter
och företag.

f. Sexmästare
Sedan föregående möte har sexmästaren tillsammans med sexet anordnat sektionsbrunch,
som blev en mindre repris på W-dagen. Sexmästeriet har även avslutat nollningen med
Sista Sittningen på Lophtet.
Förutom det har sexmästeriet även haft sykväll där overallerna ”förevigt” nu är märkta.
Sexmästaren har även deltagit i diverse styrelsemöten samt utvärderat nollningen med
sexet och sen styrelsen.

g. Studierådsordförande
Louise meddelade att sedan förra mötet har Studierådsordföranden tillsammans med resten
av studierådet haft möten, genomfört mittkursutvärderingar, börjat planera för en excel
workshop och hållt i läsperiodens sista studiekwäll. Utöver detta har de sista CEQ-mötena
för LP4 bokats, och så kommer studierådet tillsammans med världsmästarna att hålla i ett
Utbytes- och Specialiseringsmingel den 12/10.
Studierådsordföranden har även storhandlat mer fika till studiekwällarna, varit med på
sektionsbrunch, skrivit studierådsrelaterade motioner tillsammans med föregående
studierådsordförande och deltagit i en propositionsskrivarkväll med styrelsen. Slutligen har
studierådsordföranden varit på vanliga styrelsemöten, två programledningsmöten där bl.a.
specialiseringar diskuterades, samt på ett SRX möte där det även hölls en liten
ekonomiutbildning.

h. Jämlikhetsombud
Inte närvarande.

i. Infochef
Informationschefen har tillsammans med sitt utskott presenterat sig på Sektionsbrunchen
(med ett inte så inövat spex). Utskottets arbete har fortsatt centrerats runt produktionen
av årets första Ekolod. Ekolodet har färdigställts och skickats in för tryck, för att
presenteras för sektionen på fredag (13/10) på en “Exeptionellt Rolig Ekolodsreleasefest”.

Mötesordförande
Mirjam Särnbratt

Naturvetarvägen 16
223 62 Lund

Mötessekreterare
Louise Söderberg

Org.nr: 845003-2936

Justerare
Sofie Harald

www.wsek.se
w-ordf@tlth.se

Sida 3 av 9



STYRELSEMÖTE

Utöver arbetet med utskottet har informationschefen skickat ut tre Wekobrev samt hjälpt
till att röja i förrådet och byggde tillsammans med sekreteraren en hylla (trots
instruktioner på tyska). Dessutom har det första presentkortet från Hilbertacafé delats ut
till en lycklig vinnare av Wekobrevstävling.

j. Överphøs
Inte närvarande.

k. Källarmästare
Källarmästaren har sedan förra mötet inventerat förrådet i Wåtmarken vid tre skilda
tillfällen. Med hjälp av förre källarmästaren Simon Probert städades och sorterades alla
föremål i förrådet och ett billass med skräp kördes till tippen. Nya saker köptes in bl.a en
hylla, lådor, pumptermos, nya moppar och mopphink, penslar, saxar mm. Vid det tredje
tillfället hjälpte Louise Söderberg och Ebba von Wachenfeldt också till. En hylla sattes
upp, föremålen sorterades i lådor och dolda skatter blev återupptäckta. Källarmästaren
deltog också i sektionsbrunchen där hon presenterade sin post. Utöver detta har
källarmästaren deltagit i styrelsemöten, slackmöte med styret och deltagit i en
propositionsskrivarkväll med resten av styrelsen.

l. TLTH/Kårfullmäktige
Joost meddelade att Cornelisbalen är planerad till fredagen den 10/2. Detta ska vara avsatt
att inte krocka med andra styrelseengagemang och kollegieskiften. Den 16/10 öppnar
ansökan till heltidarposter som väljs på våren samt valnämnd, talman, sekreterare och
liknande. Mer information kommer om detta. Ekosystemteknik blev lovad ett monument
för två år sedan och detta meddelades kommer fortfarande kunna ske men behöver vara
fakturerat senast i april 2018. Agnes meddelade att kåren inte vet när W-dagen är planerad
och ber Henrik meddela detta vidare till kåren så det inte krockar med andra sektioners
mässor.

m. Inspektor
Inte närvarande.

n. Övriga meddelanden
Inga övriga meddelanden.

11.7 Ekonomisk rapportering

Marcus meddelade att sektionen antagligen kommer gå mycket plus i år igen men att styrelsen
ska kolla på lite inköp för att minska denna. Agnes frågade när den nya sektionslokalen
kommer finnas tillgänglig då detta är ett bra ställe att använda pengarna och Mirjam svarade
att som det ser ut just nu så kommer sektionen få tillgång till den nya lokalen senast i mitten
på augusti 2018.
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11.8 Inkomna handlingar

a. Motion angående W-sektionens stipendium
Mirjam yrkade på att hoppa till punkt 11.8 c i väntan på Katjas ankomst från ett
SRX-möte och detta bifölls av styrelsen.

Katja meddelade att hon har pratat med styrelsen om motionen innan och att den nu har
reviderats efter de åsikter som kom upp. Sedan har motionen även blivit diskuterad inom
studierådet som kom med åsikter som stred lite emot styrelsens åsikter. Motionen är nu
anpassad till ett mellanting mellan de åsikter som har kommit in.
Katja fortsatte meddela att det med denna formuleringen är okej att styrelsen får
stipendiet med undantag för studierådsordförande och ordförande. Mirjam föreslog att
föregående studierådsordförande skulle kunna göra detta men det ansågs efter diskussion
att denna person inte är förtroendevald längre och därför inte borde ha denna rollen.
Louise föreslog att man istället kanske kan ha kvar inspektorn som person som väljer ut
stipendiat som i så fall skulle kunna ansvara för anonymkoder vilket gör att ingen
styrelsemedlem kommer i kläm.
Mirjam yrkade på att styrelsen rekommenderar mötet att bifalla motionen med ändringen
att behålla inspektorn som oberoende tredje part och att tillägga att det åligger inspektorn
att sätta anonymkoder på möjliga stipendieater innan urvalet påbörjas för att undvika
problem i urvalsprocessen. Yrkandet bifölls av styrelsen.

*Henrik Andersson lämnade mötet.

b. Motion angående representation av Studierådet
Katja förklarade att sektionen har personer i fler instutionsstyrelser och att UNC inte
existerar längre, vilket är varför denna motion har lämnats in. Mirjam sakupplyste att
detta är något som kommer behöva röstas igenom även i vår då det är en stadgaändring.
Mirjam yrkade på att styrelsen rekommenderar att bifalla motionen och detta bifölls.

Mirjam yrkade på att gå tillbaka till punkt 11.12 b och detta bifölls.

c. Motion för musikförman
Märta ansåg att det är ett kul initiativ men att det känns svårt att se vad förmannens
uppgifter ska vara. Ebba funderade på hur K-sektionen gör med sitt band och Agnes
meddelade att det ligger utanför sektionen.
Joost meddelade att F-sektionen just nu arbetar med att ta bort en liknande post eftersom
den ofta är vakant och att många som gillar att sjunga letar sig till andra ställen.
Mirjam ansåg att ett pilotförsök av detta skulle kunna ske utanför sektionen men att de får
vara delaktiga i sektionsarbetet. Genom detta kan det utvärderas hur intresset låg till och
därefter diskuteras om en sådan post borde finnas i framtiden.
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Mirjam yrkade på att styrelsen rekomenderar mötet att avslå motionen och detta bifölls av
styrelsen.

d. Motion - Åldersrestriktion på Ordförande och Kassör samt rekommenderad ålder på
Mästare i Sexmästeriet
Mirjam meddelade att styrelsen fick ett uppdrag i våras att kolla upp om åldersrestriktioner
på poster går emot kårens stadgar och hon kontaktade därför Patrik Gustafsson,
kårordförande, som meddelade att detta ser ut att bryta mot kårens stadgar. Joost
meddelade att kårstyrelsen och fullmäktige kommer att diskutera detta på kommande möte
för att se vad man ska göra åt detta. Märta påpekade att styrelsen diskuterade detta ett
tidigare möte och att man skulle kunna sätta bör istället för måste i motionen, då bör inte
borde bryta mot kårens stadgar. Mirjam frågade om bör i så fall skulle kunna vara okej för
att man ändå ska kunna ha detta i baktanke när man väljer personer till dessa poster, och
det anses att bör inte bryter mot vad kåren säger eftersom det inte står ska.
Mirjam yrkade på att styrelsen rekommenderar mötet att bifalla motionen med ändringen
att meningar med ska byts till bör och detta bifölls.

11.9 Beslutsuppföljning

a. Fyllnadsval av funktionärer
Mirjam yrkade på att fyllnadsvälja Rikard Ostrand till Studierådet samt Nikita Tegenfeldt,
Martina Prpic Vucenov, Andreas Malmström och Tove Landström till AKG och detta
bifölls av styrelsen.

*Joost Kranenborg lämnade mötet.

b. Entledigande av funktionär
Mirjam yrkade på att entlediga Märta Bengtsson från PR-utskottet och detta bifölls.

Mirjam yrkade på att ajournera mötet till 18:23 och detta bifölls.

c. Funkistack
Louise meddelade att Hallands nation tyvärr inte längre är ett alternativ på grund av att en
annan bokning kommit in före vår. Vidare meddelade Louise att hon har kontaktat andra
nationer och fått svar från Blekingska Nationen att funktionärstacket kan hållas där. Priset
kommer vara samma som det som har diskuterats tidigare, alltså 150 kronor per person.
Louise tog på sig ansvaret att ha forsatt kontakt med nationen för att få reda på när antal
personer, matpreferenser och liknande behöver meddelas. Mirjam yrkade på att vi väljer
Blekingska Nationen som sittningsplats för funktionärstacket och detta bifölls av styrelsen.

d. Budget 2018
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Mirjam yrkade på att lämna denna punkt då detta inte behöver diskuteras.

e. Motionssvar - Motion angående W-sektionens stipendium
Mirjam yrkade på att lämna denna punkt då denna fråga har hanterats tidigare under
mötet och detta bifölls av styrelsen.

f. Motionssvar - Motion angående representation av Studierådet
Mirjam yrkade på att lämna denna punkt då denna fråga har hanterats tidigare under
mötet och detta bifölls av styrelsen.

g. Motionssvar - Motion för musikförman
Mirjam yrkade på att lämna denna punkt då denna fråga har hanterats tidigare under
mötet och detta bifölls av styrelsen.

h. Motionssvar - Motion - Åldersrestriktion på Ordförande och Kassör samt rekommenderad
ålder på Mästare i Sexmästeriet
Mirjam yrkade på att lämna denna punkt då denna fråga har hanterats tidigare under
mötet och detta bifölls av styrelsen.

i. Övrigt
Inga övriga punkter togs upp.

11.10 Ordförande- och presidiebeslut

Det hade inte tagits några sådana beslut.

11.11 Per Capsulam-beslut

Det hade inte tagits några sådana beslut.

11.12 Övriga frågor

a. Wåtmarken
Märta meddelade att InfU har städansvar denna vecka och att JämU har nästa vecka,
vilket Märta kommer meddela Linnea som inte är närvarande på mötet.
Märta meddelade vidare att det hittades ett bord inne i förrådet som nu står inne i
wåtmarken. Detta anses vara lite överflödigt och Märta undrade om det är okej om hon tar
bort det och ger det till vaktmästeriet. Styrelsen ansåg att detta skulle vara okej men Sofie
tillade att man kanske skulle kunna kolla om någon korridor vill ha bordet istället, men att
de i så fall får hämta det själva.

*Katja Eftring kom till mötet.
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*Tom Allen lämnade mötet.

b. Sektionsgrodan
Mirjam yrkade på att gå tillbaka till punkt 11.8 a.

Mirjam meddelade att hon har haft ett möte med en potentiell sektionsgroda och att denna
personen kommer att läggas till i driven för sektionsgrodan. Tyvärr kunde inte personen
som är intresserad av att vara sektionsgroda vara med på uppstartsmötet men
informationen ska vidarebefodras till styrelsen. Mirjam påpekade att styrelsen borde lägga
till en paragraf om att posten börjar gälla direkt i propositionen om miljöombud och Märta
tillade att även benämning bör läggas till.

c. Monumentet
Mirjam berättade för Katja vad som sagts om monumentet från kårens sida.
Se punkt 11.6 l.

d. Troféskåp
Märta ansåg att detta skulle kunna vara kul att fixa när sektionen byter lokal och Sofie
påpekade att skåpet redan ska finnas. Agnes tillade att detta skedde när hon satt i
styrelsen och det ska finnas ett skåp någonstans. Vidare sakupplyste Agnes att deras tanke
var att det står saker i Weras Lagun som skulle kunna vara kul att visa upp istället för att
det står gömt. Mirjam tog på sig att kolla med husstyrelsen om troféskåpet finns i fysisk
form redan idag.

e. Märkesmålning
Mirjam meddelade att detta var Malins punkt och Märta tillade att det just nu inte finns
någon turkos färg att använda till detta. Agnes påpekade att märkesmålning 2.0 redan har
varit och Fredric meddelade att ingen kom på denna och att sektionen nu behöver ett
tillstånd för att måla. Detta kan vara problematiskt då det inte är uppenbart hur ansökan
om tillståndet bör ske. Mirjam ansåg att denna punkt kan tas upp igen på nästa möte när
Malin är närvarande och resterade styrelse höll med om detta.

f. Högtalarkontrakt
Märta meddelade att sektionen i skrivande stund har ett kontrakt som säger att utskotten
ska betala 50 kr när de lånar högtalaren och att de pengar som fås in ska gå till en
underhållsfond. Detta ansågs inte vara ett bra upplägg och Märta lade därför fram ett
förslag på hur ett nytt kontrakt skulle kunna se ut. Förslaget innebar att sektionens utskott
inte behöver betala för sektionsrelaterade event men att en avgift tillkommer på 50kr om en
sektionsmedlem vill låna högtalaren till ett privat sammanhang och 100 kr om en
icke-sektionsmedlem vill hyra högtalaren.
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Olika alternativ på hur kontraktet skulle kunna utformas diskuterades inom styrelsen och
det beslutades att denna punkt ska tas upp på nästa möte. Då ska ett förslag på hur
kontraktet borde se ut tas upp och sedan beslutas om.

g. Inköp
Märta undrade hur inköpen av sektionströjor, märken och liknande ska hanteras och
påpekade att det hade varit bra med en siffra på hur mycket pengar som kan läggas på
detta. Vidare meddelade Märta att ungefär 3000 kr skulle kunna gå till Wåtmarken om
förrådet organiseras upp ännu mer.
Katja undrade om styrelsen kan gå minus istället för plus i budgeten 2017 och Marcus
förde frågan vidare till Agnes. Agnes svarade att vårterminsmötet i år bestämde att
styrelsen får ha lite fria händer när det gäller plus eller minus i budgeten och att styrelsen
därför har chansen att göra lite vad de vill med pengarna.
Mirjam sakupplyste att det står i protokollet från vårtterminsmötet att styrelsen får gå lite
back men det är svårt att veta vad detta betyder. Mirjam yrkade på att styrelsen nästa
möte beslutar vilka inköp som ska göras och hur mycket som ska spenderas på varje del och
detta bifölls av styrelsen.

11.13 Mötesordförande avslutar mötet
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