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Närvarande övriga: Johan Enquist, 
Stefan Fogelqvist

________________________________________________________________________________________________________

Mötespunkt:

§ 1 Mötet förklaras öppnat av Caroline Strindmar Norström

§ 2  a) Val av mötesordförande: 
Caroline Strindmar Norström väljs till mötesordförande
b) Val av mötessekreterare: 
Linn Järnemar väljs till mötesordförande
c) Val av justerare:   
Johanna Grant Axen väljs till justerare
d) Val av tidshållare: 
Anna-My Novotny väljs till tidhållare
 

§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen förklaras godkänd

§ 4 Föregående protokoll
Justerade protokoll från från extra årsmötet 21/1, styrelsemötet 12/4,  
styrelsemötet 24/5 samt årsmötet 28/4 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 5 Hjort-listan (som vi nu döpt om)
• Sanna: maila dokumentmallar och verksamhetsplanen till alla i styrelsen Gjort!
• Linn: fixa nytt USB-minne. Kolla hållplats till Årstafältetfesten Gjort!
• Alla eller några utsedda: skriva om policydokumentet, gå igenom förslag på projekt  
och diverse och jämföra med verksamhetsplan samt ta fram några förslag att lägga  
fram på medlemsmöte i höst – Verksamhetsmöte tis 1/6 13.30. Ej gjort!!
• Angelica: maila att göra-listan, maila protokoll, ta upp på programstyrelsemöte att  
info om praktik måste ut till alla MU-studenter  Gjort!
• Emmelie: betala tillbaka pengar till kåren (fondstyrelsen) ???

§ 6 Ekonomi
Vi kommer ej åt kontot då vi ej har kunnat firmateckna på grund av ett icke  
underskrivet protokoll från årsmötet. 
Pengarna vi sökt för terminsstarten kommer täcka alla utgifter.

§ 7 Terminsstarten
Under terminsstarten genomfördes flera aktiviteter (Upprop+guidad tur,  
mottagningslunch, SMUF-fika och SMUF-fest). Aktiviteterna gick BRA, MEN  
arbetsfördelningen var väldigt skev. Terminsstarten kommer fort och planering  
skulle behöva göras tidigare, kanske redan innan sommaren. En anledning till  
stressen var förmodligen att terminsstartsfesten var en vecka tidigare än vanligt. 

§ 8 Medlemsmöte 5/10
Planedring av medlemsmötet sker direkt efter styrelsemötet. Kristoffer ledde  
mötet vilket var välbesökt och inspirerande. Arbetsgrupper utformades.

§ 9 Rapport från; Programstyrelsen, Institutionsstyrelsen och SöderS  
uppsamlingsmöten



Södertörns Miljö och Utvecklingsförening
Protokoll 29/9 2010 

Område Datum Plats Sid
Styrelsemöte 29-10-09 SöderS Kansli 2 (3)
Ansvarig för kallelse till möte Kontaktinformation
Sanna Ekedahl Sanna.ekedahl@smuf.org

Projektarbetet på B-nivå ser ut att ändras till B-uppsats. Svårt med fördelning av  
kurser dock då någon måste flyttas och ändras.. Frågan är om syftet är att få in  
en B-uppsats på fem veckor för att kvalitéen på projektarbetena idag är dålig,  
eller om det handlar om mer till till skrivandet. 

§ 10 Övriga rapporter

Svenska Ekodemiker håller rikskonferens 22-24/10. SMUF representeras av  
Kristoffer och Stefan.
Köttfri måndag Matutdelning i Björns trädgård på Internationella Vegodagen.  
Matutdelning och info. spridning på 10:10:10 på Sergels torg. 
Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm Flygblad delades ut inför valet.

§ 11 Studentrepresentanter
 Det beslutas att Kristoffer och Angelica ska ansvara för att hitta  

studentrepresentanter till de olika utskotten som finns. Detta genom att  
göra reklam och informera exempelvis i de olika terminerna. Önskvärt är  
att ha representanter från olika terminer för att få en spridning över  
kurserna. 

 Sanna och Angelica är idag programstyrelserepresentanter, men  
Angelica försvinner VT-11 pga utlandsstudier. Vi anser att det bästa för  
programstyrelsen är att Sanna sitter kvar även VT-11 och Anglica ersätts  
av en ny representant från MU. HT-11 byts sedan Sanna ut av en ny  
representant från MU. Detta för att hela tiden ha en viss erfarenhet i  
programstyrelsen. 

§ 12 Medlemsmöten
Nästa medlemsmöte planeras till den 10/11-10 i MA613.

§ 13 Samarbete med andra föreningar
 Det talas löst om att man ska ordna ”Samling för antirasism” på  

skolan i samarbete med VSF och andra föreningar på skolan.  
Tanken är att eventuellt göra detta under hela mandatperioden-dvs  
fram till 2014 för att uppmärksamma rasister i riksdagen. 

 Den 18/11 anordnar SöderS bio tillsammans med SMUF och  
Naturvetarna filmvisning av Age of Stupid på skolan i MB416. 

§ 14 Kommunikation
Aino ordnar en googlegrupp för intern kommunikation i styrelsen. Alla i styrelsen  
måste komma ihåg att kolla mailen och lägga upp det som är relevant på  
forumet. 

§ 15 Övriga frågor
 Mod att mäta: Kristoffer ha kontakter på Vi Unga där man arbetar med  

ett projekt som heter Mod att mäta. Detta handlar om maktstrukturer och  
liknande i organisationssammanhang. Kristoffer får i uppdrag att kolla  
upp lite mer kring detta då det eventuellt finns intresse för att anordna  
föreläsning eller dylikt på skolan. 

 Sopsorteringen: Anna-My undrar (liksom många andra) varför det inte  
finns någon sopsortering på skolan. Hon tar på sig uppdraget att  
kontakta miljösamordnaren för vidare undersökning av ämnet.

 Sustainergies: Carro gör reklam för Sustainergies hemsida där det  
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finns något som kallas karriärspaning vilket är ett tipsforum för  
praktikplaster. Sustainergies har ett stort kontaktnät och arbetar med att  
stärka samarbetet mellan företag och studenter.

 Klimatforum: Angelica berättar att Klimatforum 2010 kommer hållas  
den 24/11. 

§ 16 Att göra-lista
ALLA eller några utsedda: kolla upp och skriva om policydokument.
Sanna
Höra med Emmelie huruvida hon betalat tillbaka pengar till fondstyrelsen eller ej.
Linn
Fixa nytt USB-minne
Angelica 
Ragga studentrepresentanter från MU-programmet tillsammans med Kristoffer. 
Aino
Ordna en google-grupp till styrelsen för enklare mailkontakt.
Johanna 
Prata med Maja Grönberg angående hemsidan, går den att stänga ner och  
ersätta med en blogg?
Kristoffer
Ragga studentrepresentanter tillsammans med Angelica. 
Kolla upp mer kring Mod att mäta-kostnader osv. 
Anna-My
Kontakta miljösamordnare ang. sopsortering
Boka sal till medlemsmöte den 10/11, 15.30

§ 17 Ny tid för styrelsemöte
Nästa möte hålls den 27/10 klockan 14.15 i stora mötesrummet på kansliet. 

§ 18 Mötet avslutas.

  


