
EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
SEKTIONSSTYRELSEN
2017-11-24

Protokoll Styrelsemöte XIII 2017-11-15
Tid: Onsdag, 15 november 2017, 12:00
Plats:Marie Curie, KC
Närvarande:Mirjam Särnbra , Louise Söderberg, Märta Bengtsson, Ebba von Wachenfeldt §13.2.f -,
Marcus Norlin, Olivia Nilsson §13.2. f -, Sofie Harald - 13.9.f, Katja E ring, Fredic Ahrling, Sara
Engström §13.2. d - 13.9.f , Anna-Karin Aronsson §13.2. d - 13.9.f, Hanna Barkevall §13.2. d - 13.9. f,
Nicholas Sandmark §13.2. d - 13.9.f, Henrik Andersson - 13.9.g och Pontus Landgren - §13.9. f.

13.1 Ordförande öppnar möte

13.2 Formalia

a. Val av mötesordförande
Mirjam Särnbra valdes.

b. Val av mötessekreterare
Louise Söderberg valdes.

c. Val av justerare
Katja E ring valdes.

d. Fastställande av dagordning
Mirjam yrkade på a fastställa dagordningen i si framvaskade llstånd och de a bifölls av
styrelsen.

* Hanna Barkevall, Nicholas Sandmark, Sara Engström, Anna-Karin Aronsson kom ll mötet.

e. Tid och sä
Styrelsen beslutade a mötet var behörigt utlyst.

f. Anmälan av övriga frågor
Märta lade ll §13.12. c Wåtmarken. Sofie lade ll §13.12. d Hovmästare och Marcus lade ll
§13.12. e Datumstämpel. Mirjam lade ll §13.12. f Strukturell nivå för miljöhandlingsplan.

* Ebba von Wachenfeldt och Olivia Nilsson kom ll mötet.

13.3 Adjungeringar

Pontus Landgren, Sara Engström, Anna-Karin Aronsson, Hanna Barkevall, Nicholas Sandmark, Fredric
Ahrling adjungerades in med närvaro-, yrkande- och y randerä .
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13.4 Föregående mötesprotokoll

Mirjam yrkade på a lägga mötesprotokoll XI 11/10-2017 och mötesprotokoll XII 18/10-2017 ll
handlingarna och de a bifölls av styrelsen.

13.5 Nästa möte

Nästa möte planerades ll onsdagen den 22/11-2017 klockan 12:00 och onsdagen den 29/11-2017
klockan 12:00. Mirjam påpekade a det är extrainsa Hös erminsmöte den 23/11-2017 klockan
12:00.

13.6 Rapportering

a. Ordförande
Sedan 18/11 har Ordföranden varit med och hållit i sek onsmötet, varit på Ordförandekollegiemöte
och ha möte med det nyligen valda Miljöombudet för a diskutera hur miljöarbetet på sek onen
ska kunna uppgraderas. Ordföranden har även börjat planera sin överlämning.

b. Sekreterare
Sedan förra protokollförda mötet har Sekreteraren anordnat sek onens hös erminsmöte
llsammans med resterande styrelse samt även agerat sekreterare under nämnda möte. Utöver

de a har Sekreteraren deltagit i styrelsemöten, planeringsmöte med Ordförande och justerat
protokoll från föregående möten samt sek onsmötet. Tillsammans med delar av styrelsen har
Sekreteraren även deltagit i G-Punkt llsammans med K-styrelsen och i e mycket lyckat och
lärorikt stormöte i Uppsala llsammans med Uppsalas och KTHs styrelser där samarbetet
diskuterades. Tillsammans med Ordförande och sek onens Miljöombud har uppstarten av
miljöarbetet på sek onen diskuterats.

c. Kassör
Sedan förra mötet har Kassören presenterat budgeten under HTM som blev godkänd.

d. PR-chef
Sedan det senaste protokollförda mötet har PR-chefen ha möte med programledningen gällande
Eko-dagen. Programledningen var mycket posi vt inställda ll denna idé och är villiga a sponsra
samt förse en inspira onsföreläsare, förslagsvis Ulf Ellervik. Under mötet fick PR-chefen även bra
feedback gällande vilka målgrupper man borde rikta in sig på, datum och hur många
gymnasieelever man borde bjuda in. Vidare har PR-chefen varit på stormöte i Uppsala, llsammans
med styrelsen, vilket var mycket lärorikt och givande. Utöver de a har PR-chefen llsammans med
PR-utsko et ha möte med studievägledaren Tobias Björklund för a llsammans lägga upp en
plan över hur vi marknadsför Ekosystemteknik som bäst. PR-utsko et har dessutom varit delak ga i
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LU:s Inspira onsdagar genom a representera Ekosystemtekniks informa onsbord dit gymnasister
kunde komma och ställa frågor och ta del av vad Ekosystemteknik är för slags utbildning.

e. Arbetslivskontakt
Via Nicholas Sandmark meddelades a sedan förra protokollförda möte har AK varit på möte med
Näringslivskontaktkollegiet och även deltagit i sek onens hös erminsmöte. AK har ha Call
Sessions och lunchmöte med utsko et där utsko et pratade om företagskontakt och tak k inför
arbetsmarknadsdagen. AK har även börjat omarbeta AK:s testamente ll en ny typ av
utsko stestamente som hela nya AKG bör ta del av, i hopp om a ge nya utsko et en lite mer
flygande start när de går på sin post e er nyår.

f. Sexmästare
Sedan senaste protokollförda mötet har Sexmästaren ha möte med sexmästare från andra
sek oner, styrelsen, sexkollegiet samt de nyvalda mästarna. Utöver de a har Sexmästaren börjat
planera inför Julsi ning i början av december och då få öva sina kunskaper i paint. Tillsist har
Sexmästaren gjort en mosstavla i form av e W och varit på stormöte med styrelsen i Uppsala där
mosstavlan överlämnades.

g. Studierådsordförande
Sedan senaste rapporteringen har Studierådsordföranden llsammans med studierådet hållit i
Utbytes- och Specialiseringsmingel med Världsmästarna, ha det sista CEQ-mötena för LP4, hållit i
CEQ-fika, ha kick-off och hållit i läsperiodens första studiekwäll. Studierådsordföranden har varit
på styrelsemöten, hös erminsmötet och SRX-möten, där bland annat nomineringar ll LUS
pedagogiska pris har behandlats. Studierådsordföranden har även varit på programledningsmöte
där specialiseringsutvärderingen diskuterades. Tillsammans med styrelsen har
Studierådsordföranden även deltagit i G-punkt med K-styrelsen samt varit i Uppsala på Stormöte.
Förra veckan ordnade studierådet så a eko-studenterna kunde hänga med på K-sek onens
introduk onsföreläsningarn i Endnote och LaTeX, och denna veckan går studierådets
excelworkshops. Nu börjar arbetet med mi kursutvärderingar av kurserna i LP2 och med
censureringen av CEQ-enkäterna för LP1.

h. Jämlikhetsombud
Inte närvarande.

i. Infochef
Sedan förra rapporteringen har informa onschefen llsammans med InfU ha releasefest för det
första Ekolodet. E er e kort uppehåll under tentaperioden har utsko et börjat arbeta på nästa
nummer. Dessutom har arbetet med Yearbook har påbörjats. Informa onschefen har även ha
möte angående hemsidan och förbere inför hös erminsmötet. Tillsammans med delar av
styrelsen åkte Infochefen ll Uppsala för a delta i stormöte och byta erfarenheter och tankar
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mellan W-sek oner från Uppsala och KTH. I sedvanlig ordning har Wekobrevet skickats ut varje
söndag.

j. Överphøs
Inte närvarande.

k. Källarmästare
Sedan förra mötet har Källarmästaren su t med på styrelsemöten, deltagit i sek onens
hös erminsmöte och fixat inför de a. Har också deltagit i G-punkt llsammans med K-styret och
besökt styrelserna för våra syster-sek oner på UU och KTH i Uppsala. Källarmästaren formulerade
även e kontrakt samt en riktlinje för utlåning och användning av högtalarkontrakt llsammans
med sekreteraren Louise. Utöver de a har Källarmästaren också tagit hand om kvarlämnade kläder
i Wåtmarken och ska lämna in dessa ll en second-hand bu k.

l. TLTH/Kårfullmäk ge
Pontus meddelade a Arkad nu har börjat och a man där kan rösta i fullmäk gevalet. Nu är även
kurserna inför nästa läsår bestämda.

m. Inspektor
Inte närvarande.

n. Övriga meddelanden
Inga övriga meddelanden.

13.7 Ekonomisk rapportering

Marcus meddelade a de sista fakturorna ska skickas ut och a alla kvi on ska skickas in ll
Folkuniversitetet. De sista lösa trådarna ska alltså knytas ihop. Sedan är det mesta gjort för året.

13.8 Inkomna handlingar

Inga inkomna handlingar.

13.9 Beslutsuppföljning

a. Detaljbudget
Mirjam yrkade på a godkänna detaljbudgeten för 2018 och de a bifölls av styrelsen.

b. Högtalare
Märta meddelade a styrelsen digare har diskuterat e högtalarkontrakt men a en fundering
uppkom om när sek onen ska ha kontrakt och inte. Märta meddelade även a en idé om riktlinje
har arbetats fram llsammans med Louise. Märta presenterade det kontrakt som har arbetats fram
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sedan förra gången de a diskuterades. Kontraktet skulle betyda a om e utsko har orsakat
skada på högtalaren så är det hela utsko et som är anvarig. Om det istället är en privat person som
har lånat högtalaren så blir personen personligtansvarig. Dessutom säger kontraktet a styrelsen
har tolkningsföreträde a bestäma om det är oaktsam misskötsel eller inte. Riktlinjen som Louise
och Märta tagit fram som förslag diskuterades inom styrelsen. Sofie föreslog a sek onen skulle
kunna ha en logg i arkivet där personer/utsko som hämtar högtalaren kan skriva upp när
högtalaren tas och lämnas llbaka och a de a då skulle spcifieras i kontraktet. Fredric påpekade
a exempelvis phøset har planeringen fastställd långt innan nollningen och a det inte skulle vara
e problem med a skriva kontrakt för olika der. Märta förtydligade a Ordförande för utsko en
ansvarar för a utsko en vet om riktlinjerna och vad som gäller när man lånar högtalaren. Ebba
påpekade a ståendekontrakt kanske inte är bra då det kan bli problem med bokningar och
liknande. Olivia påpekade a under St. Hans så är det inte phøset som hämtar högtalaren men
Märta förklarade a det ändå är phøset som kommer vara ansvarig. Hanna funderade på vems
namn som skulle skrivas i loggen om de a skulle användas och Sofie förklarade a det skulle kunna
vara två rutor så man får med vem som hämtar ut och vem som ansvarar som utsko eller
privatperson. Sofie påpekade även a man kan poängtera varje gång högtalaren lånas ut vad som
gäller tydligt och snabbt. Katja yrkade på streck i deba en och de a bifölls. Mirjam yrkade på a
bordlägga punkten ll nästa möte och de a bifölls.

c. Inköp
Märta meddelade a hon har pratat med Simon och Charlo e men inte ge dom någon deadline
än men meddelade a hon vet a tryck och märken är under konstruk on. Märta meddelade a
det ändå kommer ske inom de a året. Marcus påpekade a det kanske kan vara svårt a få de a
gjort i år då det är sent in på året men tyckte ändå a styrelsen ska försöka göra det inom året.
Louise meddelade a Sångarstridsöverstarna skulle vilja handla in instrument inför Sångarstriden
men a det inte framgå hur mycket och exakt vad dom skulle vilja ha. Mirjam yrkade på a kolla
med Sångarstridsöverstarna lls på fredag om budget och bordlägga beslutet lls dess.

d. Troféskåp
Mirjam påpekade a de a var Malins punkt och hon är inte närvarande. Mirjam meddelade också
a hon kommer kolla de a med Husstyrelsen. Mirjam yrkade på a bordlägga beslutet ll på
fredag och de a bifölls.

e. Fyllnadsval av funk onärer
Louise meddelade a de a var Henriks punkt och han är inte närvarande under mötet. Mirjam
yrkade på a bordlägga beslutet ll på fredag och de a bifölls.

Ebba yrkade på a fyllnadsvälja Isabella Steen och Ellinor Werner ll Informa onsutsko et och
de a bifölls av styrelsen. Henrik yrkade på a gå llbaka ll §13.9. f och de a bifölls.

f. Entledigande av funk onär
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Mirjam yrkade på a entlediga Charlo e Larsson från Valberedningen och de a bifölls av styrelsen.
Mirjam yrkade på a ajournera mötet ll klockan 12:00 fredag den 17/11 i Marie Curie och de a

bifölls.

*Mötet ajournerades klockan 13:05.

Henrik yrkade på a entlediga Tove Landström från AKG och styrelsen biföll de a. Mirjam yrkade
på a gå llbaka ll §13.9. g och de a bifölls.

g. Övrigt
Inga övriga punkter togs upp.
*Mötet återupptogs fredag 17/11 klockan 12:11
Ebba yrkade på a gå llbaka ll §13.9. e och de a bifölls av styrelsen.

13.10 Ordförande- och presidiebeslut

Det hade inte tagits några sådana beslut.

13.11 Per Capsulam-beslut

Det hade inte tagits några sådana beslut.

13.12 Övriga frågor

a. Utvärdering Hös erminsmöte
Mirjam frågade styrelsen vad de tyckte om Hös erminsmötet och önskade en diskussion om de a.
Katja tyckte planeringen med maten fungerade bra men a det blev lite kons gt med planerade
raster då mer mat togs och fikan blev förskjuten. Mirjam påpekade a styrelsen inte tänkte innan
mötet på när maten skulle vara vilket gjorde a allt blev lite förskjutet. Mirjam poängterade a
de a kan tänkas på lls nästa möte och skjuta på star den redan från början omman vill ha maten
innan mötets början.
Henrik tyckte det fungerade bra med Supernärvarodokumentet som användes under mötet.
Katja meddelade a det blev lite kons gt a hon läste upp ena mo onssvaret men inte det andra
och a hon hörde lite kommentarer om det. Men Katja llade a det ändå hade klarnat upp sig i
e erhand när mo onssvaret hon läst var bifall utan ändring.
Marcus kände a han inte hade så bra koll på mo onssvaret och därför inte hade koll på frågorna
som ställdes av mötet. Henrik underade om den som läser upp är den som ska svara men Mirjam
påpekade a styrelsen ska stå bakom dem llsammans och hjälpa varandra, men poängterade
också a det är bra omman förbereder sig lite inför mötet. Mirjam fortsa e poängteringen med a
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det är svårt a känna sig redo för alla frågor och a kunna förutse alla kommentarer som kan
komma, men a det inför fram den är bra a bestämma digt vem som läser vad så man hinner
förbereda sig.
Godisregnet kände styrelsen fungerade sådär då det inte blev så planerat i d och då mycket godis
blev slängt på marken. Mirjam föreslog a ha en godisskål a skicka runt nästa gång för a kunna
göra det under mötets gång och inte behöva ta paus.
Mirjam funderade på vad styrelsen tyckte om antalet och längden av pauser. Styrelsen ansåg a
pauserna var lagom långa och lagom många. Mirjam påpekade a det är svårt a förutspå
mängden pauser som krävs men det var skönt a det fungerade.
Mirjam kände också a det var skönt a point of no return fungerade och Fredric påpekade a
sek onsmötet låg väldigt digt under hösten och a det kanske är bä re a vänta lls en stund
e er nollningen för a exempelvis e orna ska kunna bestämma sig för om dom vill engagera sig
eller inte. Louise påpekade a det finns olika dpunkter som saker måste ske och a det är svårt a
senarelägga vissa punkter. Mirjam förtydligade a det är svårt pågrund av det extrainsa a mötet
som måste vara 2 veckor e er ordinarie mötet. Det man skulle kunna a på är a förändra denna
den då det skulle underlä a och kanske även få fler taggade a söka då de ha chansen a

fundera.
Henrik påpekade a det kanske var dumt a inte längre mo oner och proposi oner lästes igenom
helt då många på mötet antagligen inte hade läst dokumenten som hade skickats ut. Fredric
föreslog a man skulle kunna ha det som standard a all d läsa dessa dokument för a alla ska ha
samma förutsä ningar.
Marcus funderade på om sek onen skulle kunna göra som andra sek oner och dela upp mötet i två
delar och få mo oner och val på olika möten. Märta påpekade a det är svårt a dela upp och a
det antagligen kommer vara svårt a få många a komma på fler möten. Marcus invände med a
det skulle kanske locka folk på grund av a mötet skulle hålla på under en kortare d, men Mirjam
påpekade a det antagligen kommer bli mer a göra administra v om man delar upp.

b. Överlämning
Mirjam meddelade a Kårens förslag är helgen 19-21 januari och undrade om de a skulle kunna
fungera. Styrelsen anser a de a känns bra och bokar in 20 januari för överlämning.

c. Wåtmarken
Märta meddelade a det är väldigt rent och fint i Wåtmarken men hon ska dubbelkolla inför
helgen. Märta meddelade a Sexet har städvecka nästa vecka och hon har meddelat de a ll Sofie
som inte är närvarande. De kvarglömda kläderna meddelades nu vara borta och Märta ska lämna in
de a på Second-Hand.

d. Hovmästare
Mirjam meddelade a Sofie underade när Hovmästaren skulle väljas och a de har pratat om de a
llsammans och kommit fram ll a posten kommer väljas under det extrainsa a

Mötesordförande
Mirjam Särnbra

Naturvetarvägen 16
223 62 Lund

Mötessekreterare
Louise Söderberg

Org.nr: 845003-2936

Justerare
Katja E ring

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

Sida 7 av 8



STYRELSEMÖTE

hös erminsmötet och inte fyllnadsväljas av styrelsen. De a e ersom fler då har chansen a söka
ll posten.

e. Datumstämpel
Marcus undrade om sek onen skulle kunna köpa in en datumstämpel och resten av styrelsen ser
posi vt på de a.

f. Strukturell nivå för miljöhandlingsplan
Mirjam meddelade a denna fråga var ll Revisorerna och de är inte närvarande under mötet.

13.13 Mötesordförande avslutar mötet
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