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1 Mötet förklarades öppnat

2 Mötesfunktioner
2.1 Val av mötesordförande: 
Beslut: Linn Järnemar valdes
2.2 Val av mötessekreterare: 
Beslut: Sanna Ekedahl valdes
2.3 Val av justerare:   
Beslut: Anna-My Novotny valdes
2.4 Val av tidshållare: 
Beslut: Kristoffer Josefsson valdes
2.5 Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes

3 Föregående protokoll
Inga färdiga protokoll finns att lägga till handlingarna.

4 Hjort-listan
Sanna: Lägg till Johanna i googlegruppen. - Endast Aino kan lägga till Johanna. Skicka recepthäfte. 
Fixa poster till måndag (terminstartsmässan) + medlemslistor. - Genomfört
Kristoffer: Fixa tallrikar, bord + bärhjälp till lunchen - Genomfört
Johanna: Kolla mailen till nästa styrelsemöte - troligen genomfört? Även Linn har kollat mailen!
Linn: Kvar sen tidigare: Maila Markus Larsson. - Varför?

5 Ekonomi
Kassören är ej närvarande på mötet. Sanna ringer Aino om terminstartsredovisningen.

6 Rapport från Programstyrelsen, Institutionsstyrelsen och SöderS uppsamlingsmöten
Programstyrelsen söker ny studentrepresentant. Info om detta har legat ute på kurswebbarna. Två 
personer är intresserade. Vi väljer att rekommendera dem till ordinarie ledamot respektive suppleant 
och höra om de själva kan bestämma vem som ska vara vad.

7 Övriga rapporter
Svenska Ekodemiker - Batteriinsamlingskampanjen gick bra! Fint att många hjälpte till. Dock var det 
inte så jättemånga som kom och lämnade batterier. Vi fick i alla fall in 1307 stycken. Vi måste skicka 
tillbaka oanvända pengar så fort alla kvitton kommit in. 

SE ska tillsätta ny styrelse i april - vi skickar ut info om detta till alla medlemmar. Vi diskuterar att ha 
ett nytt Sthlms-mingel och beslutar att uppdra åt Linn och Sanna att prata om det på nästa SE-
styrelsemöte.
Köttfri måndag - Går bra.
Sustainergies - Ej på mötet.
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8 Terminstarten VT11
• Lunchen: Gick jättebra! Jättemånga hjälpte till. Jättekul att många lärare som kom. Dock kom färre 
studenter än vi beräknat.
• Festen: Maten var god. Det blev väldigt stressigt, mycket på grund av att batteriinsamlingen skedde 
samtidigt. Synd att festen låg lite långt in på terminen. Dock var det skönt att planera med gott om tid. 
Det verkar som att folk blev nöjda! Ett förslag är att göra en mindre terminstartsfest och ha en större 
fest senare på terminen, och att folk i stället får chans att betala medlemsavgift på lunchen eller nåt.

9 Arbetsgrupper - rapportering
Byteshyllan: Ej närvarande
Arrangemangsgruppen: Ska sammankalla till ett möte
Miljö på SH: Sammankallande är inte i Sverige längre. Anna-My tar över! Denna grupp ska typ mest 
jobba med sopsortering. Anna-My har kontakter i detta och tar kontakt med skolans miljösnubbe!
PR-gruppen: Ska ha möte nästa vecka
Orkestergruppen: Ligger på vinter-is, peppen förväntas till våren

10 Årsmötet
Vi beslutar att ha årsmötet 27 april och att skicka kallelse 27 mars. Handlingar ska skickas ut 20 april. 
Propositionsstopp blir 12 april och motionsstopp blir 7 april. Det senare ska vi påminna alla medlemmar 
om under våren.
- Anna-My bokar lokal
- Sanna kollar om nuvarande lekmannarevisor vill vara igen
Kvar att göra:
- Hitta mötessekreterare
- Ny valberedning behövs
- Verksamhetsberättelse, förslag på verksamhetsplan, förslag på budget måste göras samt eventuell 
stadgeproposition. Vi beslutar att ha ett inför årsmötet-möte. 

11 Stadgan
Det finns mycket som skulle må bra av att ändras i stadgan. Vi beslutar att ta detta på inför årsmöte-
mötet.

12 Kommande aktiviteter 
• Vi delar upp ansvar för kvarvarande termin:
- Linn ansvarar för medlemsbrev 
- Kristoffer ansvarar för medlemsmöte
- Sanna ansvarar för filmerna med UF
- Linn ansvarar för att kolla upp karriärsseminariet 15 mars
• Vi går igenom verksamhetsplanen och konstaterar att det ser ganska bra ut.
• Köttet göder svälten-föreläsning: Vi beslutar att set är OK att göra detta i samarbete med VSF. 
• Vi behöver ha en fixardag! Inventeringsdag för våra skåp! Vi bestämmer inte när.

______________________ ______________________ ______________________
 Mötesordförande Mötessekreterare   Justerare
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13 Medlemsmöten
Kristoffer styr upp.

14 Kommunikation (hemsidan/forumet/mailen)
Webhotellet på one.com har överskridet diskutrymme. Paula Ponzer som definitivt inte sitter i styrelsen 
längre får mail om detta. Linn har kollat upp närmare hur det ligger till och det finns tydligen jättemånga 
som har personliga SMUF-mailadresser med väldigt mycket i inkorgarna. Tills vidare skriver vi Linn som 
ägare, och sen jobbar PR-gruppen vidare med detta.
• Mailansvar till nästa möte: Johanna

15 Göra nåt trevligt?
Vi vill umgås utanför SMUF och diskuterar datumförslag.

16 Övriga frågor
Anna-My berättar om Bee-Urban. De vill komma och föreläsa! Anna-My kontaktar dem med förslaget 
att komma under v. 10.

17 Att göra-lista
Sanna: Ring Aino om terminstartsredovisningen. Kontakta revisorn och ge alla protokoll samt 
fråga om hon vill vara ett år till. Ansvara för filmerna med UF. Boka lokal till nästa styrelsemöte.
Kristoffer: Kontakta de två som är intresserade av att vara studentrepresentanter. Ansvara för 
medlemsmöte.
Linn: Maila alla medlemmar om ny SE-styrelse. Skicka medlemsbrev. Sammankalla till möte med 
arrangemangsgruppen. Gör ett doodle.com-dokument för att ta fram datum för inför årsmötet-
möte. Mailar karriärsseminarium-ansvariga. Skriv sig som ägare för webhotellet.
Anna-My: Bokar lokal till årsmötet. Maila Bee-Urban.
Arbetsgrupp-sammankallande: Skriva text till verksamhetsberättelsen och maila till Linn och 
Sanna
Johanna: Förnyat ansvar för SMUF-mailen
Någon/alla: Styra upp en städ- och inventeringsdag av SMUF-skåpen i kåren

18 Ny tid för styrelsemöte
23 mars kl 13. Sanna bokar lokal.

19 Mötet avslutades

______________________ ______________________ ______________________
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