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Protokoll Styrelsemöte XIV 2017-12-06
Tid: Onsdag, 06 december 2017, 18:15
Plats: KC:M
Närvarande:Mirjam Särnbra , Louise Söderberg, Märta Bengtsson, Marcus Norlin, Malin Bruce,
Linnea Ahl, Sofie Harald, Katja E ring, Fredic Ahrling, Henrik Andersson och Pontus Landgren -§14.8 a

14.1 Ordförande öppnar möte

14.2 Formalia

a. Val av mötesordförande
Mirjam Särnbra valdes.

b. Val av mötessekreterare
Louise Söderberg valdes.

c. Val av justerare
Henrik Andersson valdes.

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

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

f. Anmälan av övriga frågor
Louise lade ll §14.12 e Wåtmarken. Henrik lade ll §14.12 f Inspira on från V-sek onens
AK-utsko och Malin lade ll §14.12 g Grafisk Profil. Katja lade ll §14.12 h Vagn ll sek onen.
Malin lade ll §14.12 i Troféskåp.

14.3 Adjungeringar

Pontus Landgren och Fredric Ahrling adjungerades in med närvaro-, yrkande- och y randerä .

14.4 Föregående mötesprotokoll

Mirjam yrkade på a lägga mötesprotokoll XIII 15/11-2017 ll handlingarna och de a bifölls av
styrelsen.
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14.5 Nästa möte

Nästa möte planerades ll onsdagen den 13/12-2017 klockan 17:15.
Mirjam påminde om a det är Skipthe den 20/1-2018.

14.6 Rapportering

a. Ordförande
Sedan senaste rapporteringen har Ordföranden varit med och ordnat det extrainsa a
hös erminsmötet där Revisor, Sexmästare, Hovmästare och Representant I TLTH:s valnmämnd
llsa es. Däremellan har Ordföranden hållt i e flertal diskussionsmöten llsammans med

styrelsen. Dessutom har det varit OK-möte, där en överlämning ll nästa Ordförandekollegium har
diskuterats och planerats.

b. Sekreterare
Sedan förra protokollförda mötet har Sekreteraren su t som sekreterare på sek onens extrainsa a
hös erminsmöte samt skickat ut dokumenten inför de a möte. Dessutom har protokollen från
både ordinarie och extrainsa a hös erminsmötet justerats och signerats innan de sa es upp på
Turkosa Tavlan. Så allt med sek onsmötet ska nu vara klart. Utöver de a har Sekreteraren deltagit i
diskussionsmöten med resterade styrelse, planerat funk onärsutbildning och funk onärstack samt
utvärderat hösterminens styrelsearbete llsammans med Ordförande. Till sist har Sekreteraren
deltagit i julkortsfotografering och en mysig middag llsammans med styrelsen VT17.

c. Kassör
Louise meddelade a Kassören sedan förra mötet har skannat in kvi on ll Folkuniversitetet och
a sexets utgi er återstår.

d. PR-chef
Louise meddelade a PR-chefen sedan förra protokollförda mötet har ha e möte med
sek onens studievägledare Tobias llsammans med AK, Info-chefen och Studierådsordförande. På
mötet diskuterades Ekosystemtekniks iden tetskris samt hur sek onen på bästa sä kan klargöra
för både företag och nyblivna studenter vad utbildningen omfa ar och står för.
Dessutom har PR-chefen deltagit i e extrainsa hös erminsmöte samt infunnit sig på styrelsens
årliga julkortsfotografering. Utöver de a har PR-chefen, llsammans med PR-utsko et, dessutom
diskuterat idéer för en ny eko-broschyr samt bestämt en dag då eko-dagen ska planeras.

e. Arbetslivskontakt
Sedan förra mötet har AK ha möten där e möte var llsammans med utsko sordförande från
SRW, InfU, PR och även studievägledare Tobias om hur man ska få ut informa on omW-sek onen
ll företag, studenter och eventuellt blivande studenter. Det diskuterades även en del om e

blivande Branschråd för sek onen, men det är for arande oklart hur de a kommer fungera. AK har
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utöver de a ha överlämningsmöte med blivande AK, möte med exphøssponsansvaring Moa om
hur sponsring under nollningen kan fungera bä re. Dessutom har AK även varit på
ledarskapsutbildning med några i utsko et och i veckan kommer AKG testa e ny koncept där
utsko smedlemmarna testar a ringa företag under lunchen istället då det har varit svårt a hi a
gemensamma hål mmar.
Till sist så har AKG ha kickoff med Laserdome och en kall men mysig överna ning någonstans
utanför Hässleholm.

f. Sexmästare
Sedan föregående möte har Sexmästaren ha möte med Sexmästare och Ekonomiansvariga från A-
och D-sek onen respek ve K- och E-sek onen för a reda ut det ekonomiska kring intersek onella
si ningar. Självklart var Penningmästaren även med under dessa möten.
Däre er har även Sexmästaren ha möte med Penningmästaren och gå igenom Sexets ekonomi
för överblick av året.
Sexmästaren har även deltagit i extrainsa hös erminsmöte, ha möte med de andra mästarna
samt styrelsen.
Till sist så har Sexet även hållt sin sista si ning i form av en Julsi ning i Cornelis. Betyg: 5 av 5
julgranar.

g. Studierådsordförande
Sedan senaste mötet har Studierådet hållit i terminens sista studiekwällar, inklusive
advents-studiekwäll med extra julfika. Studierådet har även ha de flesta av CEQ-mötena för LP1
och några från studierådet har även varit med och samlat in enkätsvar ll Speak Up Days.
Studierådsordföranden har varit på massor av möten: Styrelsemöten, studierådsmöten, SRX-möte,
extrainsa a hös erminsmötet, möte för a planera funkistack och e möte med Ordförande och
före de a Studierådsordförande omW-sek onens s pendium. Utöver dessa har
Studierådsordföranden även varit på programledningsmöte där läro- och mplaner för nästa år
fastställdes, samt e möte med Studievägledare Tobias, AK, Infochefen och PR-chefen där det
bollades idéer och diskuterades kring W-sek onens iden tetskris. Slutligen har
Studierådsordföranden deltagit i JämUs mycket givande funkisutbildning och varit med på en sen
men mysig skiphtesmiddag med styret VT17.

h. Jämlikhetsombud
Förra mötet lämnade Jämlikhetsombudet tyvärr ingen rapportering, så en del har hunnits med
sedan förra rapporteringen. Bland annat har JämU inle e samarbete med F-sek onens
Likabehandlingsutsko , som ska resultera i en julquiz-kväll måndagen den 11/12. Utsko et har
också hållit i en funk onärsutbildning, samt påbörjat terminens utsko sutvärderingar. Utöver de a
har JämU ha möten och förbere inför ak viteter. Sedan förra mötet har Jämlikhetsombudet
också tagit del av styrelsearbetet och varit på möten med kårens likabehandlingskollegie.

i. Infochef
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Louise meddelade a Informa onschefen sedan förra mötet har färdigställt Ekolod nummer två
llsammans med si utsko . Ekolodet planeras a släppas på en julig releasefest “Ekolodet is

coming to town!” den 8 december! Utsko et har även ha en mysig kickoff i en inte särskilt
spartansk stuga i norra Skåne, där e mycket skevt pepparkakshus byggdes med hjälp av ståltråd.
Informa onschefen har även deltagit i funk onärsutbildningen som var mycket givande och gav
nya tankar om informa onsspridning och utsko sdynamik. Utsko et planerar a göra en
undersökning om informa onsspridning på sek onen, e arbete som väntas sä as igång nästa år.
Informa onschefen har även ha möte med Stuidevägledaren Tobias där bland annat sek onens
iden tet diskuterades. Förövrigt har Informa onschefen deltagit i en mycket mysig och julig middag
som ordnades av gammelstyret. I sedvanlig ordning har Wekobrevet skickats ut varje söndag.

j. Öwerphøs
Öwerphøs har sedan senaste ptotokollförda mötet avslutat utvärderingarna av nollningen, ordnat
planering och u örande av phaddertack, skrivit testamenten, planerat skiphten och utvärderat
med ÖPK, och ha överlämning ll nya Öwerphøs och det nya phøset och ÖPK. Utöver de a har
Öwerphøs även skrivit sek onens grafiska profil.

k. Källarmästare
Källarmästaren har sedan förra mötet ha lunchmöte med sek onens Grafiska Designer Simon
Probert och Charlo e Larsson för a sä a igång inköp av märken och sek onströjor. En del märken
är beställda och en del är under arbete men förväntas kunna beställas snart. Källarmästaren har
llsammans med si utsko varit på en (sen) kick-off på Hallands na ons pub-quiz vilket var väldigt

trevligt. Utöver de a så medverkade Källarmästaren också på det extrainsa a hös erminsmötet
och har deltagit i JämUs funk onärsutbildning. Tillsist så har Källarmästaren tagit julkort med
resten av styret, ha många lunchmöten med styrelsen och få e mysigt skiphte från styret VT17,
vilket var något sent men mycket uppska at och mysigt.

l. TLTH/Kårfullmäk ge
Pontus meddelade a det söndagen den 3/12 var fullmäk gemöte där tre nya hel dare valdes,
men Arkadansvarig är for arande vakant och kommer behandlas 13/12 när sista fullmäk gemötet
hålls. Fortsä ningsvis meddelade Pontus a det även finns andra vakanta poster som man kan
nominera personer ll. Utöver de a så kommer Kåren köpa in ny IT-infrastruktur under nästa år.
Det handlar om datorer och även en ny server för a ersä a den som kraschade under 2016.
Pontus avslutade med a tacka för terminen å hans och Joost vägnar och meddelade a det inte är
bestämt vilka som kommer vara kårkontakter under nästa år.

m. Inspektor
Inte närvarande.

n. Övriga meddelanden
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Malin meddelade a Phøset anmälde skräddaren som gjorde deras phøskläder ll allmänna
reklama onsnämnden. Beslutet blev a nämnden rekommenderar a skräddaren ska betala
llbaka 5000kr men Malin meddelade a de a kommer vara svårt a få igenom då de a är en

rekommenda on och Phøset själva måste driva igenom beslutet.

Mirjam yrkade på a gå llbaka ll §14.8 Inkomna handlingar och de a bifölls.

14.7 Ekonomisk rapportering

Marcus var ej närvarande så ingen ekonomisk rapportering gjordes men Sofie meddelade a sexet
kommer gå ca ±1000 kronor.

Malin yrkade på a gå llbaka ll §14.7 Övriga meddelanden och de a bifölls.

14.8 Inkomna handlingar

a. Högtalarkontrakt och riktlinje
Mirjam meddelade a kontrakt och riktlinje för högtalaren kom med kallelsen.
Mirjam undrade om dörrsystemet som diskuterades under förra protokollförda mötet ska vara med
i riktlinjen men de a ansågs onödigt av resterade styrelse. Mirjam meddelade a man i så fall
skulle kunna få in de a i fram da testamente.
Malin tyckte a man från kontraktet kan ta bort (Källarmästare) och ersä a med (Styrelsemedlem)
eller ta bort specifika onen helt. Märta ansåg a Källarmästaren kanske borde ha ansvar då denna
har ansvar för sek onens material men a det underlä ar om alla kan skriva under.
Pontus ansåg a det skulle kunna stå i riktlinjen a Källarmästaren har tolkningsföreträde när det
gäller vilka evenemang som kräver kontrakt.
Malin ansåg a riktlinjen är bra men a det kanske är orimligt a alla i utsko et ska veta om vad
som händer om högtalaren kommer ll skada och a Ordförande eller styrelsemedlem som öppnar
dörren ll arkivet ska vara högst ansvarig.
De ovan nämnda punkterna diskuterades och styrelsen kom sammanfa ningsvis fram ll följande
ändringar:

A i kontraktet ändra:
från *Om sek onsak vitet, kommer di utsko under utlåningsperioden* vara ansvarig och vid
misskötsel resulterade i skador kan bli skyldig a betala ersä ning.**

ll • Om sek onsak vitet, kommer di utsko under utlåningsperioden* vara ansvarig och kan vid
skada ll följd av misskötsel bli skyldig a betala ersä ning.**

från *Om ingen sek onsak vitet, ska du betala 50 kr ll sek onen*** före utlåning. Under
utlåningsperioden* är du personligen ansvarig och vid eventuella skador uppkomma vid misskötsel
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skyldig a betala ersä ning.**

ll • Om ingen sek onsak vitet, ska du betala 50 kr ll sek onen*** före utlåning. Under
utlåningsperioden* är du personligen ansvarig och vid eventuella skador uppkomna vid misskötsel
skyldig a betala ersä ning.**

från grå text

ll svart text

från Eventuellt utsko

ll Utsko /grupp

från Utlånares underskri (Källarmästaren)

ll Utlånares underskri (styrelsemedlem)

A i riktlinjen ändra:
från Ordförande i varje utsko , eller styrelsemedlem som lånar ut högtalaren, är högst ansvarig a
informera sektonsmedlemmarna/utsko et om de riktlinjer som finns när det gäller högtalaren.

ll Ordförande i varje utsko är högst ansvarig a informera sek onsmedlemmarna/utsko et om
de riktlinjer som finns när det gäller högtalaren.

Mirjam yrkade på ovan nämnda förändringar och styrelsen biföll yrkandet.

* Pontus lämnade mötet.

14.9 Beslutsuppföljning

a. Inköp - Hårddisk ll sek onen
Louise meddelade a sek onens handlingar idag finns på en dropbox och a om något skulle
hända med den så skulle alla handlingar vara borta. Dessutom är det redan en period, VT2015, som
saknar dokument. Som lösning på de a föreslog Louise a en portabel hårddisk köps in ll
sek onen där alla handlingar, bilder och liknande kan sparas som backup ifall något skulle hända.
Louise meddelade a hon pratat med Marcus, som är frånvarande, om inköpet och fick följande
u alande från honom:
”Jag är för a vi handlar in hårddisk ll sek onen för a lagra sek onens dokument. Det är en
nödvändig utgi som vi bör investera i.”
Styrelsen höll med Louise a de a var en bra idé och kände sig nöjda med Marcus u alande.
Louise yrkade på a hon köper en hårddsik ll sek onen och de a bifölls av styrelsen.
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b. Inköp - Wåtmarken
Märta meddelade a hon skulle vilja investera i hjälmar, flytvästar och liknande inför nollningen
nästa år och a Marcus har meddelat via Slack a de a är okej. Sofie påpekade a en av sek onens
termosar är trasiga och a det kanske därför är bra a även köpa in en eller två nya av dessa.
Mirjam yrkade på a Märta får köpa in ovan nämnda saker ll sek onen för ca 2000 kr och de a
bifölls av styrelsen.

c. Design på sek onströjor
Märta meddelade a Simon Probert och Charlo e Larsson har kommit fram ll två olika tryck som
skulle kunna hamna på den nya sek onströjan och a de nu vill ha hjälp a besluta mellan dessa.
Vidare meddelade Märta a det står mellan helsvart tryck eller svart tryck med turkost W, båda på
ljusgrå tröja, och visade upp bild på förslagen. Mirjam påpekade a man kanske ska kolla om texten
Lund University under W-loggan är enligt universitetets regler. Fredric påpekade a sek onen inte
rik gt är under Lunds Universitet och a man skulle kunna ta bort det helt. Malin kollade upp
Lunds Universitets grafiska profil och ansåg a märket skulle kunna skickas ll de som ansvarade för
den och fråga om det är okej a ha med texten med den s len på tröjorna.
Märta meddelade a hon kommer föra vidare styrelsens åsikter ll Simon och Charlo e och a
hon kommer diskutera med dom om Lund University texten borde vara med.
Mirjam yrkade på röstning mellan helsvart och turkost W via handuppräckning där styrelsen biföll
trycket med turkost W.
Mirjam yrkade på a styrelsen rekommenderar trycket med lite turkost och a dom bör kolla upp
om texten med Lund University får vara med eller om den ll och med skulle kunna tas bort och
de a bifölls av styrelsen.

d. Monumentet
Mirjam meddelade a hon ska ll smideriet 7/12 klockan 14:00 för a fastställa ritningar och a
hon däre er kommer meddela vad som måste ske för a få byggandet a börja. Inget beslut togs.

e. Fyllnadsval av funk onär
Inga fyllnadsval gjordes.

f. Entledigande av funk onär
Styrelsen beslutade a entlediga Maria Carlsson från posten som Penningmästare.

g. Övrigt
Inga övriga beslut.

14.10 Ordförande- och presidiebeslut

Inga Ordförande- och presidiebeslut.
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14.11 Per Capsulam-beslut

Inga Per Capsulam-beslut.

14.12 Övriga frågor

a. Pubmästare
Sofie meddelade a Sexmästeriet 2017 ansåg a ansökan om alkohol llstånd skulle gå över ll
Pubmästaren, men e ersom posten inte är en styrelsepost så betyder de a a styrelsen måste
godkänna de a under e protokollfört möte. Vidare förklarade Sofie a de a beslutet i så fall
behöver tas på första mötet e er nyår. Utöver de a så kommer nya Sexmästeriet a behöva
styrelsen personuppgi er vid samma llfälle.

b. Penningmästare
Sofie meddelade a det inte finns någon person llsa på denna posten, men a de har flaggat om
a posten finns ledig ll alla som sökt ll Sexmästerister. Vidare meddelade Sofie a Tove,
nuvarande Penningmästare, kommer finnas llgänglig för frågor. Mirjam påpekade a inlägget i
Wekobrevet om a Penningmästare är vakant kanske borde vara stående lls posten är llsa och
a man kanske skulle kunna göra lite PR för posten via Facebook.

c. Informa onsspridningen ll sek onen
Henrik funderade på hur man kan nå ut ll specialiseringsstudenterna på e bra sä och hur man
ska få dem a gå på olika event. Katja påpekade a maillistor finns och a det kanske är en stor risk
a man tänker bort Facebook när man inte är intresserad av sek onsengagemang. Linnea
påpekade a man kanske skulle kunna knyta någon äldre student ll utsko en som sedan kan
skriva i de äldre studenternas klassgrupper. Malin påpekade a äldre studenter inte rik gt håller
koll på klassgruppen heller då det o a inte kommer vik g informa on där när alla läser olika kurser.
Märta ansåg a man skulle kunna skicka ut e mail och fråga om det är okej a AKG skickar ut
informa on ll de äldre studenterna. Henrik meddelade a AKG har funderat på a skapa en
person på Facebook likt Bagare Wera, men a de också ansåg a det kanske blir väldigt mycket
informa on på Facebook som även kommer försvinna bland allt annat som händer. Tanken med
denna person var a den då skulle kunna gå med i klassgrupper för a kunna sprida informa onen
på e formellt sä .
Mirjam yrkade på a ajournera mötet ll ca 20:30 och de a bifölls av styrelsen.

* Mötet ajournerades 19:50
* Mötet återupptogs 20:22

d. W-samarbete
Henrik ville gärna veta vad som sades om Iden tetskrisen på W under Stormötet och Louise läste
upp vad som stod i protokollet från mötet. Katja undrade om sek onen har en Alumniansvarig och
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Henrik meddelade a det inte finns. Märta påpekade a det som man kom fram ll under
Stormötet var a kontakten med alumner hade varit bra a använda sig av för a bygga upp e
kontaktnät och få programmet a synas utåt mot företagen.
Sofie ansåg a man skulle kunna ha e alumninätverk på hemsidan eller a man har
månadens/årets alumn som uppmärksammas i Wekobrevet, då de a skulle vara en bra kontakt
mellan alumner och studenter. Katja instämde med Sofie och tyckte a en alumn per läsperiod
skulle kunna vara rimligt.
Malin ansåg a Programledningen, Studievägledaren och blivande Alumniansvarig skulle kunna
bjudas in ll e styrelsemöte där man kan diskutera denna frågan vidare. De a e ersom styrelsen
kan göra en del men a det skulle vara bra om Programledningen kan dra i de a själva redan från
nollningens start. Katja meddelade a Programledningen har arbetat med e branschråd för
programmet då de a inte hanns med i våras och a Tobias, Studievägledaren, nu har börjat dra i
de a. Katja meddelade också a det nu är e krav från universitetet a alla program har e
branschråd.
Vidare meddelade Katja a det också sades under Stormötet a KTH har tydligare kunskapsmål
skrivna för varje master och a de a ger en bä re bild både för studenter och företag vad
studenterna kan e er examen. De a skulle kunna vara något som Ekosystemteknik kan ta e er.
Louise meddelade a engagemang också diskuterades under Stormötet och a lång diskussion
hölls om hur man ska få funk onärer a engagera sig.
Styrelsen fortsa e diskutera frågan om engagemang och hur man ska få fler medlemmar a
engagera sig. En av de huvudpunkter som diskuterades var Valberedningens arbete där styrelsen
funderade på om Valberedningen skulle kunna arbeta på något annat sä än de gör idag. E förslag
som kom fram var a det i nomineringarna ll poster ska läggas ll en punkt om mo vering för a
personen som får nomineringen ska känna a nomineringen fak skt betyder något. Dessutom
ansåg styrelsen a det borde synas hur många gånger man har blivit nominerad ll en post så a
man kan se om det är många som tycker samma sak. De a skulle kunna ge mer vikt ll de
nomineringar som ges då man får veta varför man skulle passa på en post och a många tycker
de a, vilket skulle kunna locka fler ll a tacka ja ll sina nomineringar.
En annan punkt som diskuterades var sek onsmötena. Det ansågs inom styrelsen a det borde
vara mer PR runt sek onsmötena för a förbä ra ryktet om dem och a mer inre snack i klasserna
skulle vara bra för a locka fler a komma. Dessutom kom styrelsen fram ll a det är vik gt a
betona a alla får komma med åsikter och a det inte är fel a ställa frågor under dessa möten.
Slutligen diskuterades tyngden av olika poster och a vissa poster kanske kan avskräcka sökande
e ersom det kanske anses vara bra a ha erfarenhet innan man går på dem. Dessa poster söks
därför inte av yngre studenter och de a kan ge mer vakanta poster när äldre studenter tappas
under åren.
E er diskussionens slut meddelade Mirjam a hon har skapat en överlämningsmapp ll nya
styrelsen där si ande styrelse kan skriva in idéer, som exempelvis de nu diskuterade frågorna, och
föra dessa vidare ll nya styrelsen. Avslutningsvis påpekade Henrik a det kanske skulle vara en bra
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idé a bjuda in Valberedningen ll e styrelsemöte och diskutera vidare kring engagemangsfrågan.
Louise yrkade på paus i ca fem minuter och de a bifölls av styrelsen.

* mötet ajournerades klockan 21.14
* mötet återupptogs klockan 21:25

e. Wåtmarken
Märta meddelade a AKG har ansvar för städningen denna vecka och a InfU har ansvar nästa
vecka.
Sofie meddelade a det finns saker i sexkylen som llhör styrelsen och a även vissa utsko har
mat där som gärna får slängas.

f. Inspira on från V-sek onens AK-utsko
Henrik meddelade a V-sek onen har e fastnålat inlägg på sin Facebooksida där det står a
företag som vill ha kontakt med sek onen ska gå igenom Arbetslivsutsko et eller
Programledningen. Katja funderade på om de a är e problem för vår sek on och Fredric
påpekade a gamla W studenter ibland gör inlägg för a promota företag. Mirjam undrade om
beslut måste tas och Malin ansåg a det inte behövs. Vidare tyckte Malin a det kan vara bra a ha
e sådant meddelande fastnålat då det ger e bra intryck utåt.

g. Grafisk Profil
Mirjam meddelade a Simon Probert har skickat e mail med feedback på den Grafiska Profilen
som togs upp under det extrainsa a hös erminsmötet och a fler åsikter kanske kan samlas in via
Wekobrevet och Facebook.
Louise meddelade a Agnes Sörliden e er det extrainsa a hös erminsmötet kom med feedback
om profilen där hon ansåg a sek onen har en inofficiell profil redan och a de a kanske ska
tänkas på när den nya u ormas. Styrelsen bestämde sig för a a styrelsen VT18 får arbeta vidare
med de a.

h. Vagn ll sek onen
Katja meddelade a Sudierådet har tänkt köpa in en ny vagn ll sek onen då de a verkligen
behövs. Pengarna kommer finnas inom utsko ets budget men utsko et vill även göra andra saker
vilket gör a de kommer gå ifrån rambudget med ca 200. Mirjam funderade på om andra inköpet
kan göras nästa år så a rambudgeten inte bryts. Katja begärde replik och meddelade a utsko et
gärna ville göra de a innan årets slut. Malin meddelade a det finns billigare vagnar än den som
Katja visade som förslag, men Katja invände med a den vagnen som hon se ut är större vilket är
något som känns nödvändigt.
Louise meddelade a Marcus via Slack meddelade a han är för de a inköp, så länge det ligger
rimligt inom Studierådets budget, alltså ungefär några hundralappar över eller under. Vidare
meddelade Louise a Marcus annars ansåg a styrelsen får ta beslut på de a inköp nästa år.
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i. Troféskåp
Malin meddelade a hon har en mailadress som styrelsen VT18 kan maila under nästa år för a
äntligen få tag på troféskåpet. Denna mail skrivs ner inför fram da överlämning.

14.13 Mötesordförande avslutar mötet
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