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1 Mötet förklarades öppnat

2 Mötesfunktioner
2.1 Val av mötesordförande: 
Beslut: Aino Ravandoni valdes
2.2 Val av mötessekreterare: 
Beslut: Sanna Ekedahl valdes
2.3 Val av justerare:   
Beslut: Kristoffer Josefsson valdes
2.4 Val av tidshållare: 
Beslut:  Linn Järnemar valdes
2.5 Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes med tillägg av övrig fråga: Terminstart VT11

3 Föregående protokoll
Föregående protokoll från styrelsemötet den 29/9-10 och 27/10-10 gicks igenom och lades till  
handlingarna.

4 Hjort-listan
ALLA: - Gå igenom och komma på ändringar i SMUFs Policydokument Kolla SMUF-mailen  
kontinuerligt och lägg upp inkomna mail på forumet. - inte genomfört. 
Aino: Baka till medlemsmötet 101110. Firmateckna med Sanna. - genomfört
Johanna: Gå med i google-gruppen. - ej genomfört
Robin: gå med i google-gruppen - ej genomfört
Sanna: Fråga Emelie om hon har betalat tillbaka pengar till Fondstyrelsen efter Fokus:klimat. -  ej 
genomfört 
Firmateckna med Aino. - genomfört
Angelica: Ragga studentrepresentanter tillsammans med Kristoffer. - ej genomfört
Baka till medlemsmötet 101110. - genomfört
Kontakta Anna-My ang bokad sal till medlemsmötet. - genomfört
Maila protokollsmallen. - genomfört
Kalla till möte och vara ordförande på medlemsmötet? - genomfört
Gå på möte om Karriärdagen 3 november, om inte Linn kan. - ej genomfört
Anna-My: Boka sal till medlemsmöte den 10/11? - genomfört 
Kristoffer: Ragga studentrepresentanter tillsammans med Angelica. - ej genomfört
Fortsatt diskussion ang "Mod att mäta". - genomfört men får stå kvar för uppdatering
Maila ut de nya arbetsgrupperna till medlemmarna. - ej genomfört
Linn: Kolla upp angående SöderS uppsamingsmöten. - ej genomfört
Möte angående Karriärsdage n 3 November tillsamans med FUIS. - ej genomfört
Styra upp Age of Stupid. - genomfört
Johan: Maila ut till styrelsen inspirationsdokument till diskussionen för Age of Stupid. Maila Aino ang  
institutionsstyrelsen. - genomfört  

______________________ ______________________ ______________________
 Mötesordförande Mötessekreterare   Justerare
 Aino Ravandoni  Sanna Ekedahl  Kristoffer Josefsson
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5 Ekonomi
Aino och Sanna var och firmatecknade och då konstaterades att vi måste göra alla betalningar osv  
gemensamt. Det vore smidigt om vi kunde göra det var för sig. SMUFs firmatecknare önskar alltså  
skriva firma separat. 

Beslut: Aino Ravandoni (830131-0168) och Sanna Ekedahl (88112-0107) väljs till firmatecknare. Firman  
tecknas var för sig. 

6 Rapport från Programstyrelsen, Institutionsstyrelsen och SöderS uppsamlingsmöten
Programstyrelsen har inte haft möte på jättelänge. Carro tipsar om att vi ska tipsa programstyrelsen om  
att använda Doodle.se!
Institutionsstyrelsemötet igår var det tyvärr ingen som gick på.

7 Övriga rapporter
Köttfri Måndag : Det går bra för Köttfri måndag! Många nya stödjare! Bland annat Linas matkasse och  
massa kändisar. Sanna och Siri höll föredrag i lördags.
Svenska ekodemiker: Håller på med en affischtävling till batteriinsamlingskampanjen. Två bidrag har  
inkommit. En idé för att pigga upp kampanjen är att ha en fest där uttjänta batterier är entréavgiften. 
Sustainergies: Hade möte för ett par veckor sen med alla inblandade, det händer jättemycket och  
massa olika projekt finns. Hemsidan innehåller massa information. www.sustainergies.se!

8 Arbetsgrupper - rapportering
Vi påminde varandra om hur det ska gå till att kalla till möten: När mötestid är beslutad ska detta ut till  
alla medlemmar.

Miljö på SH: Angelica har försökt sammankalla men uppslutningen är väldigt dålig. Kanske ska  
gemensamma möten mellan fler grupper, eller framför allt arrangemangsgruppen, ske?
Arrangemangsgruppen : Inget har hänt men möte ska ske tillsammans med Miljö på SH!
Orkestergruppen: Hade möte innan förra styrelsemöte. Sedan dess har det inte hänt så mycket.  
Gruppen har ännu inte gått på sambaspelningen någon torsdag. Carro kom med förslaget att det räcker  
att bara ett par personer går. Det är en bra idé! Mycket ligger och bubblar i gruppen dock! Två  
namnförslag har inkommit: Macaracas och Garbanzo. 
Byteshyllan: Hade möte i måndags. Leo ska göra en affisch till Bytesdagarna. De har också delat upp  
lite vem som ska ta med vad inför bytesdagarna. Info till kurswebbarna är på g. De behöver hjälp med  
fika och folk. Just nu är det Aino (hela tisdag och onsdag 12-15), Leo och Magda som kan vara med.  
Aino skickar ut på mailen om detta. Mån-tis: 10-16, ons 10-15.

9 Genomförda projekt
• Filmvisning av Age of stupid den 18 november. Det var roligt och gick bra! Vi hade dock alldeles för  
mycket fika och inte så många kom. I SH-mått mätt var vi dock många: 30 pers. Vi hade en jättebra  
diskussion efteråt. Kanske hade mer marknadsföring behövts.

______________________ ______________________ ______________________
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 Aino Ravandoni  Sanna Ekedahl  Kristoffer Josefsson
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• Sanna föreläste för SMUF & Köttfri Måndags räkning i lördags 27 november: Föreläsningen handlade  
om köttkonsumtionens rättviseaspekt och gick jättebra! Lite dålig marknadsföring men det var delvis  
medvetet. 

10 Kommande projekt
Vad händer i föreningen?
• Det står i verksamhetsplanen att vi bör uppmärksamma COP16, ska vi det och hur då i så fall?  
Kanske är det sent påtänkt. En idé är att försöka dra ihop Johan Enqvist och några till, t ex Rebecka  
Carlsson, Lorentz Tovatt och Jakop Dalunde, som kan få berätta om hur de upplevde det. Vi bör ta tag i  
om det finns intresse för det redan nu.  
• På Klimatforum 2010 träffade Aino en person från SIDA som gärna ville komma och föreläsa. Kanske  
om biståndsfusk, att klimatbiståndet inte är additionellt?
• Vi bör ha en Köttet göder svälten-föreläsning på skolan.
• Ingvar Martin som föreläste på Klimatforum om varför vi inte agerar som vi vet att vi borde skulle väl  
kunna föreläsa?!
• Vi kan också ordna en föreläsning med en SE-alumn Markus Larsson. Han har skrivit en bok om  
tillväxt-nånting.
• Johanna känner nån som håller föredrag om movement-building. 
• Sustainergies skulle kunna föreläsa om arbetsmarknaden för miljövetare, och hur de arbetar.
• Det börjar dofta föreläsnings-serie. Vi satsar på att ha detta i början av nästa termin.
• Finansiering? Söka pengar är lättare om man har en föreläsningsserie. Stipendier?

11 Möte om karriärdag
Ingen gick på detta möte tyvärr. Vi måste kolla med FUIS hur det blivit. Sanna gör det. 
När det gäller arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter finns Viveco-föreläsningen också kvar. Sen har vi  
idén som står i punkt 10 om att Sustainergies kanske kan hålla karriärsföreläsning på nåt sätt, och om  
vad Sustainergies gör. Vi har också SE-alumner som var på Rikskonferensen som var inspirerande att  
lyssna på.

12 Medlemsmöten
Vi bestämmer att vi ska ha medlemsmöte/häng under bytesdagarna: 
Onsdag 15 december efter bytesdagarnas avslut kl 15. Detta möte blir i praktiken ett arbetsmöte för  
arbetsgrupperna.

13 Samarbete med andra föreningar
UF håller på att bli medlemmar i Cinema Politica och det finns goda möjligheter att göra massa schysta  
saker tillsammans med dem kring film! Kan man få in detta i föreläsningsserien? Sanna kontaktar UFs  
ordförande. 

______________________ ______________________ ______________________
 Mötesordförande Mötessekreterare   Justerare
 Aino Ravandoni  Sanna Ekedahl  Kristoffer Josefsson
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14 Kommunikation (hemsidan/forumet/mailen)
Insamling av text till hemsidan håller pågår. Vi diskuterade om mailen ska lösas genom ett roterande  
schema. En annan idé är att ha en mailansvarig, föreslagsvis i PR-gruppen. Vi beslutar att Linn är  
ansvarig till nästa styrelsemöte och tills dess kollar vi i föreningen om det finns nåt intresse för ett  
mailansvar.

15 Övriga frågor
Terminsstart VT11: Vi tror att terminstartsveckan infaller vecka 4. Styrelsen har ansvar för att arrangera  
terminstartsaktiviteterna. Vi måste styra upp lunch (boka lokal, laga mat), fika och fest. När  
terminstartsfesten kommer äga rum är ännu inte beslutat av kåren. 
Vi beslutar att ha terminstartsmöte måndag den 13 december kl 15 vid byteshyllan.

16 Att göra-lista
Angelica: Tipsa programstyrelsen/sammankallande om doodle.se
Aino: Maila ut till alla medlemmar att hjälp behövs med bytesdagarna. Maila SIDA-kvinnan om vad hon  
ville hålla föredrag om.
Linn: Maila Markus Larsson. Kolla upp angående SöderS uppsamingsmöten.  Ha ansvar för mailen till  
nästa styrelsemöte.
Sanna: Prata med Siri om när vi kan hålla föredrag Köttet göder svälten i skolan. Maila FUIS om  
karriärsdagen. Kolla upp och kalla till medlemsmöte. OCH boka lokal till medlemsmöte. Sanna mailar  
svar till UF. Kalla till möte för PR-gruppen.
Johanna: Maila föredragshållaren om movement-building och kolla om intresse finns. Bli medlem i  
Google-gruppen. 
Kristoffer: Fortsätt med Mod att mäta-grejen
Carro: Kolla om Sustainergies har några tips på hur vi kan fixa pengar till föreläsningsserie. Stipendier?  
Kolla om Sustainergies vill vara med på föreläsningsserien. 
Medlemsmötet: Kolla intresse för mailansvar

17 Ny tid för styrelsemöte
Eventuellt styrelsemöte under vecka 2.

18 Mötet avslutades

______________________ ______________________ ______________________
 Mötesordförande Mötessekreterare   Justerare
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