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1 Mötet förklarades öppnat
 
2 Mötesfunktioner

2.1 Val av mötesordförande: 
Beslut: Kristoffer Josefsson valdes
2.2 Val av mötessekreterare: 
Beslut: Aino Ravandoni valdes
2.3 Val av justerare:   
Beslut: Linn Järnemar valdes
2.4 Val av tidshållare: 
Beslut: Linn Järnemar valdes
2.5 Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes 

 
3 Föregående protokoll

Inga färdiga protokoll finns att lägga till handlingarna. (Protokoll från 19/1 och 22/2 saknas!) 
 
4 Hjort-listan
Sanna: 
Ring Aino om terminstartsredovisningen. Genomfört 
Kontakta revisorn och ge alla protokoll samt fråga om hon vill vara ett år till. Ej genomfört 
Ansvara för filmerna med UF. Ej genomfört 
Boka lokal till nästa styrelsemöte. Ej genomfört

Kristoffer:  
Kontakta de två som är intresserade av att vara studentrepresentanter. Genomfört
Ansvara för medlemsmöte. Ej genomfört

Linn:  
Maila alla medlemmar om ny SE-styrelse. Genomfört 
Skicka medlemsbrev.  Ej genomfört
Sammankalla till möte med arrangemangsgruppen. Ej genomfört och ej längre aktuellt
Gör ett doodle.com-dokument för att ta fram datum för inför årsmötet-möte. Genomfört
Mailar karriärsseminarium-ansvariga. Ej aktuellt 
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Skriv sig som ägare för webhotellet. Genomfört

Anna-My: 
Bokar lokal till årsmötet.  Genomfört
Maila Bee-Urban. Vet ej

Arbetsgrupp-sammankallande: 
Skriva text till verksamhetsberättelsen och maila till Linn och Sanna 
Johanna: Förnyat ansvar för SMUF-mailen  Ej genomfört
Aino: Lägg till Johanna i Google-gruppen... Ej aktuellt

Någon/alla: Styra upp en städ- och inventeringsdag av SMUF-skåpen i kåren Ej genomfört
5 Ekonomi

Aino är inte helt säker på hur man gör ekonomiskredovisning och ingen annan heller. Sanna kanske 
kommer prata med Emelie och Aino ska kolla upp lite i pärmen om hur man gör.
 

6 Rapport från Programstyrelsen, Institutionsstyrelsen och SöderS uppsamlingsmöten 
Inga möten har hållits och därmed inget att rapportera.
 
7 Övriga rapporter
Svenska Ekodemiker: behöver ny styrelse så nomineringar välkomnas. Svenska Ekodemikers 
årsmöte hålls den 17 april på Södertörns högskola kl. 13.00 i Ma756. Väldigt välkommen 
 Batteriinasmilgsjampanjen gick bra!  Lund vann, SH kom på tredje plats.
Köttfri måndag: går det bra för.
Sustainergies: Ingen representant närvarade på mötet.
 
 
8 Arbetsgrupper - rapportering 
Byteshyllan: De som planerar den nya inredningen av kårens lokaler har med byteshyllan  i sina 
planer.

Arrangemangsgruppen: Inget att berätta. Linn måste avsäga sig ansvaret som sammankallande 
då hon flyttar till Malmö den 8/3-11.
Miljö på SH: Hade möte den 21/3-11 när det pratades om temadag på Södertörn om 
Södertörnsleden
PR-gruppen: Har haft ett möte. De jobbar på med hemsidan  som är redo för lansering snart! Med 
denna kommer förmodligen ett releaseparty arrangeras!

Orkestergruppen: Har inget att rapportera. Intresset är svalt så gruppen kommer förmodligen 
läggas ner.
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9 Årsmötet 
Datum: 27 april. Propositionsstopp 12 april. Motionsstopp 7 april. 
Det hölls ett inför årsmöte-möte #1 den 17 mars. Fyra personer deltog. De tog fram ett 
nästan färdigt förslag till stadgeproposition, samt ett förslag om att upprätta ett vision-  
och måldokument. 
Detta måste göras inför årsmötet: 
- Hitta mötessekreterare - Ansvarar Johanna för?  
- Hitta förslag på ny lekmannarevisor och valberedning 
- Skriva verksamhetsberättelse, förslag på verksamhetsplan, organisationsplan,  
förslag på budget  
Stadga har omarbetats med förhoppningar om att det accepteras. 
Linn tittar mer på organisationsplan och Sanna gör ett förslag på verksamhetsplan 
verksamhetsberättelse ska göras om måste fyllas I med rapporter 
 På mötet lyfts frågan att ett visionsdokument kanske bör tas fram där man påtalar föreningens 
existensvärde samt att ett styrelseuppdrag är ett förtroendeuppdrag som man ska värna om. Sanna försöker 
få in lite av detta i verksamhetsplanen. 
 
 
10 Nyligen genomförda aktiviteter 
• Medlemsmöte 9 mars – 12 personer närvarande. Miljö på Sh bestämde att de skulle ha möte. Tid för inför 
årsmötet-möte bestämdes.
• The World According to Monsanto. UF genomförde filmvisningen själva. Vi var inte med på det samarbetet 
visade det sig då Sanna ringde och kollade.  
Karriärseminarie hölls den 15 mars men ingen tycks ha varit där. Informationen fanns enbart på totem. 
 
 
11 Kommande aktiviteter 
• Fisketemadagar med UF i april. Möte har hållits tillsammans med UF. Hur beroende är 
människor av fisk? på måndagen. På tisdagen ska/vill vi ha en debatt där Magnus Boström är 
moderator. Miljörörelsen bör vara representerad samt någon från regeringen och någon från en 
fiskeorganisation. 
• Filmvisningar med UF: The end of line 19/4, Our daily bread 5/5, The garden 31/5 • Köttet göder 
svälten-föreläsning: de har haft möten med UF. 
Release-fest för hemsidan!??
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12 Medlemsmöten
Nytt medlemsmöte – Kristoffer kollar scheman och ska hitta något datum. Troligtvis i andra 
veckan av april. 
 
 
13 Kommunikation (hemsidan/forumet/mailen) 
• one.com - överskridet diskutrymme: Linn har fixat, hon står som ägare+ Paula får inga mail 
längre. Någon annan måste stå där då denna styrelse byts ut. 
• Mailansvar till nästa möte har Linn
• PR-gruppen jobbar med hemsidan. Hemsidan ska bli en blogg för att man lätt ska kunna sköta 
den. Hur ska vi göra med mailadresserna? Vad tycker vi om one.com?  Vi skulle kunna skrota 
one men ha kvar domänen och köpa den. Vi kan göra adresser därifrån som de i Köttfrimåndag. 
Att kunna ha en SMUF-mail är praktiskt och bra. Vi behöver inget webbhotell utan bara blogg 
vilket blir både billigare och smidigare. 
Styrelsen delegerar PR-gruppen rättigheter att stänga ned one-konto! Men vi vill inte byta 
adresser.
 
14 Övriga frågor
Sak vi ha en ständig sekreterare? Det blir ett tydligare ansvar om det finns en fast sekreterare.  
Det finns både plus och minus sidor med det. Detta bör diskuteras vidare..
 
15 Att göra-lista
 
 
Sanna: 
Kontakta revisorn och ge alla protokoll samt fråga om hon vill vara ett år till.  
Boka lokal till nästa styrelsemöte. 
Prata med PR-gruppen och hör om det finns intresse för styrelseposter samt planera releasefest 
för hemsidan med PR-gruppen.
Kontakta revisorn (Emmeli) och ge alla protokoll samt fråga om hon vill vara ett år till.
Ansvara för filmerna med UF. 
Boka lokal till nästa styrelsemöte.  
Kolla med Siri om lämpligt datum för svält föreläsning. 
  
Skriva verksamhetsplan

Kristoffer: 
Ska göra klart protokollet   
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Ansvara för medlemsmöte.

Linn: 
Skicka medlemsbrev. 
Har mailansvar.  
Skriva förslag till organisationsplan
Anna-My: 
Maila Bee-Urban. 
Justera protokollet från den 22/2.

Johanna:  Skulle du vilja leta fram en sekreterare med lite vana till årsmötet?!  
Alla sammankallande till arbetsgrupperna:  Skriv verksamhetsrapporter och maila till Sanna 
och Linn!!
Alla: Nominera personer till ny styrelse.  
Kom på styrelsemöte 14.30 den 5/4-11. 
Komma ihåg att vid överlämning byta kontaktuppgifter.
Någon: göra smufbanner.. 
PR-gruppen: flytta från webhotellet
Någon/alla: Styra upp en städ- och inventeringsdag av SMUF-skåpen i kåren  (eventuellt något 
att göra efter årsmötet)
 
 
16 Ny tid för styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är den 5/4-11 kl. 14.30
 
17 Mötet avslutades
14.22
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