
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Emelie Delphin förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. Alla närvarande 

presenterar sig med namn och termin. Nästan alla terminer är representerade, dock inte 2 och 5. 

2. Information om SMUF 
Emelie berättar om vad SMUF är, vilket syftet är med föreningen och vilka kan bli medlemmar. Hon 

berättar att studentföreningen är viktig för sammanhållning mellan klasserna. En medlem undrar vad 

styrelsen har för övergripande ansvar.  

 

Emelie berättar om ordföranderollen, Martina berättar om vad en vice ordförande gör, Emelie 

berättar om sekreterare, Lukas om kassör och medlemsansvarig, Sabina berättar om ledamöter, 

Evelina om studentrepresentanter till programrådet, Jenny om institutionsnämnden och 

samverkansforum, Evelina och Sabina berättar om miljövetardagen och projektledarrollen.  

 

Ordföranden berättar att när posterna är satta kommer vi ha en överlämning och hjälpa att boka in 

ett första styrelsemöte. Det blir en genomgång med alla nya för att ni ska få koll på allt, lösenord, 

skåp, vad som ska göras osv. Vi finns som stöd för den som tar över vår roll. Man kan också kontakta 

studentkåren med frågor. 

3. Information om tidigare aktiviteter 
Martina berättar att SMUF tidigare har anordnat pubkvällar, fester, maskerad, föreläsningar, debatt, 

temadagar, middagar, studiebesök, exkursioner, klädbytardagar, loppis. Pengar till sådant får vi 

genom kåren och medlemsavgifter.  

 

Evelina berättar om att hon och Sabina var projektledare för miljövetardagen i dec 

2014. Miljövetardagen 2014 bestod av en föreläsning om klimatflyktingar, en föreläsning om 

genusperspektiv på biologi, en paneldebatt med panelister med lite olika syn på ekonomisk tillväxt ur 

ett hållbarhetsperspektiv. Vi hade även ett seminarium med personer som tidigare gått programmet 

och en fest med rymdtema samt en massa god vegansk mat. Sabina säger att två projektledare var 

lagom, skönt att dela på ansvaret och dela upp arbetet. Projektledarna bör också sitta som ledamöter 

i SMUF-styrelsen, men nog inte ha någon ansvarsroll i styrelsen. Det är tillräckligt med jobb att vara 

projektledare. Sabina berättar att de utformade arbetsgrupper med ansvar för olika delområden 

såsom matgrupp, pubgrupp och paneldebattgrupp. Dessa grupper jobbar självständigt men med stöd 

av projektledarna. Ingår en i pubgruppen får en exempelvis på egen hand besluta om aktiviteter för 

kvällen och eventuell artist. De har dokumenterat hur de har gått till väga och dessa dokument går 

att finna på både smufmailen och även dropbox, som ni kommer få inloggninguppgifter till när 

rollerna tilldelats. Sabina säger att de mer än gärna träffar blivande projektledare och besvara 

potentiella frågor.  
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4. Intresseanmälan till olika roller 
Lukas skriver upp alla roller i styrelsen på tavlan samt prjektledare och studentrepresentanter till 

institutionsnämnd och programråd. De närvarande får anmäla sitt intresse till olika roller. Resultatet 

visas nedan.   

Ledamöter 
Filippa Nordenblad, Lisa Bromander, Sofie Strand, Kiara Larsson, Nina Aldén, Hanna Magnusson, 

Stina ljungberg, Lina Klaar, Sofie Rodrigez, Andrea Marklund, Johanna Bjurström, Fanny Brusell, Jonas 

Sahlsten, Jennifer Bärgård, Felicia Heiligers, Sabina Lossien 

Kassör 
Jonas Sahlstedt, Hanna Magnusson, Kiara Larsson 

Medlemsansvarig 
Sofie Rodrigez, Felicia Heiligers, Filippa Nordenblad 

Sekreterare 
Mikaela Ekblom, Sabine Lossien 

Vice ordförande 
Lisa B, Nina A, Lina Klaar, Jennifer B 

Ordförande 
Nina A, Kiara, Jonas, Jennifer B 

Projektledare 
Lina K, Andrea, Hanna M, Sofie R, Johanna B, Anna skytt 

Institutionsnämnden 
Fanny B, Jennifer B, Anna skytt 

Programrådet 
Lina Klaar, Kiara, Mikaela E, Jennifer B, Jenny Askenfeldt, Anna skytt 

5. Inför årsmötet 
Ordföranden förklarar hur årsmötet en två veckor senare kommer att gå till och att rollerna ska 

tillsättas utifrån dessa kandidater.  

6. Mötet avslutas 
Emelie förklarar mötet avslutat.  


