
Protokoll från 
styrelsemöte 
24/5 2010 
Hemma hos Anna-
My

Närvarande styrelseledamöter Närvarande övriga Datum Sid
Anna-My Novotny, Robin 
Petterson, Johanna Axén, 
Kristoffer Josefsson, Linn 
Järnemar, Sanna Ekedahl, 
Angelica Bohlin

Emmelie Bryntse Frisk , Martin Persson 24/5-10 1 (5)

1 Mötet förklarades öppnat

2 Mötesfunktioner
2.1 Val av mötesordförande: 
Beslut: Sanna Ekedahl valdes
2.2 Val av mötessekreterare: 
Beslut: Angelica Bohlin 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 Överlämning
Föregående styrelse lämnar över stafettpinnen till nya styrelsen

3.1 Detta är SMUF 
Kort om SMUF och vad SMUF gjort.

3.2 Samarbeten och kontakter
3.2.1 På skolan
- Kåren
Som vi söker pengar från – dock förändrad situation i och med kårobligatoriets avskaffande. Måste 
diskuteras hur det kommer fungera från och med hösten.
- Husadministrationen
Ansvariga för alla skolans lokaler. Man kan hyra vikväggar, mickar och dylikt därifrån, dock dyrt.
- Miljösamordnaren och Referensgruppen för Hållbar utveckling
Tord Eriksson är miljösamordnare. Bra att vända sig till för t.ex. policyfrågor. Ref. gruppen består av 
några lärare och andra personer. SMUF kan ha representanter där.
- Kårföreningar
Söfre, FUIS, Journalistföreningen, SMS, Utrikespolitiska föreningen.  

3.2.2 Utanför skolan
- Svenska Ekodemiker
Paraplyorganisation för föreningar som jobbar med miljö och utvecklingsfrågor på universitet och 
högskolor i Sverige. Sanna, Linn & Angelica sitter i Ekodemikers styrelse.
- Nätverket mot Förbifarten
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SMUF är anslutna. 
- Vegonätverket
Flera i SMUF som är aktiva, SMUF stödjer Köttfri måndag.

3.3 Arbetsområden och arbetsgrupper
Byteshyllegruppen är den enda aktiva arbetsgruppen just nu.
Förslag på arbetsgrupper efter senaste medlemsmötet:
- Hänggruppen
- Arrangemangsgruppen
- Stadge- och organisationsgruppen
- Vegogruppen

3.4 Praktisk information
- Forumet: http://smuf.ecommunity.se
- Mailadress smuf@smuf.org
Bra om alla går in på mailen då och då och kollar. Mail läggs även upp på forumet.
- Skåpen på kårkansliet
- Dokumentmallar
- Skriva ut papper
- Kaffe på kåren
Gratis kaffe på kåren för alla aktiva :)

3.5 Frågor och diskussion

4 Presentationsrunda

5 Formalia
Mötesformalia och dess innebörd gås igenom – det ger legitimitet till beslut, rutin samt kontinuitet för 
styrelsemötena.

6 Stadgar och policy
Policydokumentet behöver arbetas om. Det står t.ex. ingenting om att vi ska laga/servera enbart 
vegansk mat – trots att det verkar ha varit vedertaget.

7 Föregående protokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte finns ej ännu och kan därför inte läggas till handlingarna.

______________________ ______________________ ______________________
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8 Hjort-listan
Eftersom föregående protokoll inte är färdigställt kan därför inte heller Hjort-listan gås igenom.

9 Ekonomi
Det finns ca 14 000 på kontot. Det kommer finnas mindre pengar att söka höst i och med 
kårobligatoriets avskaffande denna sommar. För att vara en kåransluten förening kommer det kosta 5 
kr/medlem. Framtida medlemsavgifter behöver diskuteras.

Det är bra att göra en budget innan man genomför ett projekt, även om det inte är ett jättestort projekt. 
Det är dessutom viktigt att göra en projektplan, vilket är användbart för framtiden om man t.ex. vill göra 
samma projekt igen. 

Emmelie ska prata med Aino angående ekonomiansvaret, de har en separat överlämning. Dock ska alla 
hjälpas åt med ekonomin.

10 Rapport från Programstyrelsen, Institutionsstyrelsen och SöderS uppsamlingsmöten
Inga möten nyligen. 
Ekonomisk ersättning till studentrepresentaner är inte längre skolans ansvar utan kårens, vilket innebär 
att det troligtvis kommer minska.
Vi bör fundera på ett bra sätt att legitimt tillsätta studentrepresentanter (även om det egentligen är 
kårens uppgift kan vi ändå fundera på det).

11 Övriga rapporter
Fortsatta diskussioner under punkt 8! 
Svenska Ekodemiker planerar rikskonferens i höst samt batteriinsamlingskampanj nästa vår.
Kristoffer berättar om Köttfri måndag – det finns t.ex. bra föreläsare som skulle kunna komma till SH.
Sustainergies cup – uppsatstävling i hållbarhet. Se sustainergies.se eller på forumet. 

12 Verksamhetsplan 2010/2011
Styrelsen ansvarar för att det som står i verksamhetsplanen genomförs. Vi går igenom 
verksamhetsplanen för att se vilka idéer och planer som finns redan nu.

Vi har en massa idéer som kommit upp på medlemsmöten – hur ta upp dessa idéer? Så lätt att de bara 
faller i glömska. Jämföra med verksamhetsplanen och därefter kalla till möte i början av höstterminen. 
Se pt 20 – Verksamhetsmöte inplanerat.

13 Kalendarium
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 Mötesordförande Mötessekreterare   Justerare
Sanna Ekedahl  Angelica Bohlin  Anna-My Novotny



Protokoll från 
styrelsemöte 
24/5 2010 
Hemma hos Anna-
My

Närvarande styrelseledamöter Närvarande övriga Datum Sid
Anna-My Novotny, Robin 
Petterson, Johanna Axén, 
Kristoffer Josefsson, Linn 
Järnemar, Sanna Ekedahl, 
Angelica Bohlin

Emmelie Bryntse Frisk , Martin Persson 24/5-10 4 (5)

Grovplanering för arrangemang men även för medlems- och styrelsemöten. Att jobba på i början av 
höstterminen – lättare att göra när första medlemsmötet varit, så vi vet vilka projekt vi vill genomföra 
osv.

14 Terminsstart
Flyttas till efter pt 16.
- Lunch
Recepthäften finns att följa. Väldigt enkelt at genomföra om allt delas upp. Maila och prata vidare om 
detta.
- Terminstartsfest
Bara SMUF.

15 Styrelsens arbete, ansvar och arbetsfördelning
Hur vill vi att arbetet i styrelsen ska fungera?
Det finns ett problem med att de flesta aktiva sitter i styrelsen. Bra med en driven styrelse men 
problematiskt med att det finns få aktiva utanför styrelsen. Vi måste fundera hur vi ska arbeta med 
detta, vilken roll i föreningen vi ska ha. T.ex. kan styrelsen ses som samordnare. Förslag på att inte ha 
någon styrelse - för att skapa en mer platt förening. Behöver SMUF en styrelse eller ej? Fortsatta 
diskussioner behövs.

Hur ska vi få fler intresserade av SMUF? Bilder på oss? Personlig presentation i klasserna inför 
medlemsmöten? Göra medlemsmöten fler men mindre och mer intima? Förslag att ha mer 
specialiserade än generella möten, dvs ett möte för en fråga, exempelvis för ett specifikt projekt? Efter 
varje möte genomförs det projektet. 

16 Medlemsmöten
Hur ska vi få fungerande flyt i medlemsmötena? Vilken funktion ska de fylla? Nästa medlemsmöte? 
Se pt 15. Vidare diskussioner om pt 15 & 16 på Verksamhetsplanen.

17 Kommunikation (hemsidan/forumet/mailen)
Intern kommunikation och utåt - hur ska vi göra? Hur ska vi nå ut med alla möten? Diskussioner om att 
personlig kontakt kan vara effektiv, genom att prata med sina klasser. I höst har vi styrelsemedlemmar 
representerade i varje termin.
Vänner till Johanna har börjat fixa med hemsidan.

18 Samarbete med andra föreningar
FUIS, har bjudit in till ett brett föreningssamarbete för att få igång festverksamheten på skolan. 
Preliminärt namn: ”Festkoalitionen”.
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Söfre vill tillsammans med SMUF arrangera en debatt på temat Grön ekonomi med politiker eller 
liknande i höst.

19 Övriga frågor
- Studenter på MU-programmet kommer att ha möjlighet att välja en praktiktermin, dock efter de tre 
åren.
- Trummor : en arbetsgrupp, workshops, lära sig spela. Kolla forumet !
- Avslutningsfest på Årstafältet den 4 juni
- 17 juni röstar riksdagen om kärnkraftspropositionen – demonstration !

20 Att göra-lista
Sanna: maila dokumentmallar och verksamhetsplanen till alla i styrelsen
Linn: fixa nytt USB-minne. Kolla hållplats till Årstafältetfesten
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.
Angelica: maila att göra-listan, maila protokoll, ta upp på programstyrelsemöte att info om praktik 
måste ut till alla MU-studenter
Emmelie: betala tillbaka pengar till kåren (fondstyrelsen)

21 Ny tid för styrelsemöte

22 Mötet avslutas

______________________ ______________________ ______________________
 Mötesordförande Mötessekreterare   Justerare
Sanna Ekedahl  Angelica Bohlin  Anna-My Novotny


