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1 Mötet förklarades öppnat

2 Mötesfunktioner
2.1 Val av mötesordförande: 
Beslut: Angelica Bohlin valdes
2.2 Val av mötessekreterare: 
Beslut: Johanna Grant Axén valdes
2.3 Val av justerare:   
Beslut: Johan Enqvist valdes
2.4 Val av tidshållare: 
Beslut: Linn Järnemar valdes
2.5 Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes med tilläggspunkten 15.1: COP16

3 Föregående protokoll
Föregående protokoll från styrelsemötet boläggs.

4 Hjort-listan
ALLA: - Gå igenom och komma på ändringar i SMUFs Policydokument. Inte genomfört
Kolla SMUF-mailen kontinuerligt och lägg upp inkomna mail på forumet.
Aino: Fixa google-grupp till styrelsen för lättare kommunikation oss emellan. Genomfört, alla 
medlemmar utom Johanna och Robin är med i gruppen.
Angelica: Ragga studentrepresentanter tillsammans med Kristoffer.  Inte genomfört
Anna-My: Boka sal till medlemsmöte den 10/11. ? Anna-My deltar ej på mötet
Kontakta miljösamordnaren Tord Eriksson på skolan angående den icke befintliga sopsorteringen.  
Genomfört och mailkontakt pågår.
Johanna: Prata med Maja Grönberg angående den kassa hemsidan om ev. nedläggning och 
nödlösning. Genomfört och respons vidarebefodrat till nya PR-gruppen.
Kristoffer: Ragga studentrepresentanter tillsammans med Angelica. Inte genomfört
Fråga "Mod att möta" om mer detaljer, typ kostnad, upplägg på eventuell föreläsning osv. Genomfört. 
Gratis utbildning ang maktrelationer sker ellan 4-6 december, anmälan krävs. Kristoffer fortsättr kolla  
angående eventuell budget för enskild öfreläsning öfr SMUF/skolan. 
Linn: Fixa nytt USB-minne. Genomfört 
Sanna: Fråga Emelie om hon har betalat tillbaka pengar till Fondstyrelsen efter Fokus:klimat ? Sanna 
deltog ej på mötet.

5 Ekonomi
Aino berättar att hon tillsammans med Sanna Ekedahl har ett inbokat möte på banken för att  
firmateckna under v.44. 

6 Rapport från Programstyrelsen, Institutionsstyrelsen och SöderS uppsamlingsmöten

______________________ ______________________ ______________________
 Mötesordförande Mötessekreterare   Justerare
Angelica Bohlin  Johanna Grant Axén  Johan Enqvist
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Angelica och Sanna deltog ej vid senaste mötet för programstyrelsen och har därmed ingenting att 
rapportera. Aino väntar fortfarande på kallelse från institutionsstyrelsen . Johan åtar sig att skicka 
kontaktinformation för personer i institutionsstyrelsen till Aino. Inget övrigt att rapportera. 

7 Övriga rapporter
Köttfri måndag: Aino berättar att Köttfri måndags främsta fokus senaste tiden har legat på att bilda 
föreningen “Köttfri måndag”. Köttfri måndag kommer även delta I evenemanget “Schysst jul ” 4-6 dec, 
som är en rättvisemärkt och ekologisk marknad.

8 Svenska Ekodemikers rikskonferens
Under helgen v.42 deltog några av SMUFs medlemmar I svenska ekodemikers rikskonferens. Antal 
Deltagare under konferensen var  15 st varav fyra personer från SMUF, Stefan Fogelqvist, Linn  

Järnemar, Sanna Ekedahl samt Angelica Bohlin. Representanter från olika föreningar deltog, bl a  
“Hållbart universitet”,”Symbios”, “Mink” och “Sik”. Samarbeten mellan föreningarna diskuterades,  
exempelvis den kommande batteri-insamlingskampanjen.

9 De nya arbetsgrupperna
De nya arbetsgrupperna är följande (gruppansvarigs namn understruket) :
Byteshyllagruppen: Aino, Adam, Magda och Leo
Miljö på SH: Magda, Veronika, Helen, Linn, Angelica, Aino
Samba!: Christin, Kristoffer, Johanna, Aino och Helen
PR-gruppen: Ida, Stefan och Sanna
Arrangemangs-gruppen: Angelia, Aino, Sanna, Leo,  Linn, Carro och Quena

Kort återrapportering från de nya arbetsgrupperna:
PR-gruppen hade möte 101027. Information vad som diskuterades hade därför ännu ej nått fram, 
men beslut kring att slakta den gamla hemsidan och bygga en ny var taget.  Byteshylle-gruppen 
har möte 101028 där de bl a ska planera julbytes-dagar och pyssel. Samba!-gruppen har ännu inte 
haft möte, men planerar möte under nästkommande vecka 44. Planer på att bygga egna 
instrument smids. Arrangemangsgruppen samt Miljö på SH har ännu inte haft möten.

10 Kommande projekt
De projekt som det fanns ideer kring eller som kommer att genomföras diskuterades samt 
sorterades in i de olika arbetsgrupperna.

Projekten var följande:
 Batteriinsamlingsprojektet i SE (Arrangemangsgrupp en och Miljö på SH): Projektet är ett initiativ via 

svenska ekodemiker och går ut på att uppmana bland andra studenter att lämna sina batterier på 
holken! Projektet kommer genomföras under v.6 och upplägget beskrevs som informationsbord med en 
batteriholk, som förhoppningsvis får vara kvar även efter att projektet är över. I samband med 
kampanjen kommer en affischtävling ta plats samt att antal batterier som samlas in per förening räknas. 

______________________ ______________________ ______________________
 Mötesordförande Mötessekreterare   Justerare
Angelica Bohlin  Johanna Grant Axén  Johan Enqvist
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 Köttfri måndag samt sopsortering på SH sorterades in under arbetsgrupp Miljö på SH.
 Alumnföreläsning med Viveco. 
 Filmvisning med “Age of Stupid”, 18 November kl 15-18 (Arrangemangsgruppen): Filmvisning med 

efterföljande diskussion där SMUF ska vara med och eventuellt hålla i diskussionen efteråt. Linn eller 
Sanna deltar.

11 Möte om karriärsdag
FUIS har pratat med institutionen om att de vill anordna en karriärsdag. Möte angående detta hålls 
tisdagen den 3 december. Representant från SMUF närvarar vid mötet, Detta blir Linn alternativt 
Angelica.

12 Medlemsmöten
Nästa medlemsmöte hålls den 10 Novemer kl 15.30. Angelica håller i mötet och ordnar även fika 
tillsammans med Aino. Kallelse ska skickas ut så att vardera arbetsgrupp förbereder en kort 
återrapportering om vad som hänt sedan sist.

13 Samarbete med andra föreningar
Eventuell karriärsdag tillsammans med FUIS samt batteriinsamlingskampanjen.

14 Kommunikation (hemsidan/forumet/mailen)
PR-gruppen har beslutat att slakta nuvarande hemsida och bygga en ny med Wordpress. 

15 Övriga frågor

15.1 COP16
Johan Enqvist berättar att han eventuellt ska åka till COP16 i Mexico, Cancun, i december månad via 
350.org. Han åker även som representant som SMUF och är sugen på att göra någonting med detta 
om det blir aktuellt. Eventuell föreläsning eller liknande diskuterades. 

16 Att göra-lista
ALLA: - Gå igenom och komma på ändringar i SMUFs Policydokument 
Kolla SMUF-mailen kontinuerligt och lägg upp inkomna mail på forumet.
Aino: Baka till medlemsmötet 101110. Firmateckna med Sanna.
Angelica: Ragga studentrepresentanter tillsammans med Kristoffer. Baka till medlemsmötet 101110. 
Kontakta Anna-My ang bokad sal till medlemsmötet. Maila protokollsmallen. Kalla till möte och vara
ordförande på medlemsmötet? Gå på möte om Karriärdagen 3 november, om inte Linn kan.
Anna-My: Boka sal till medlemsmöte den 10/11? 
Kristoffer: Ragga studentrepresentanter tillsammans med Angelica. Fortsatt diskussion ang "Mod att 
möta". Maila ut de nya arbetsgrupperna till medlemmarna.

______________________ ______________________ ______________________
 Mötesordförande Mötessekreterare   Justerare
Angelica Bohlin  Johanna Grant Axén  Johan Enqvist
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Linn: Kolla upp angående SöderS uppsamingsmöten. Möte angående Karriärsdage n 3 November 
tillsamans med FUIS. Styra upp Age of Stupid. 
Johan: Maila ut till styrelsen inspirationsdokument till diskussionen för Age of Stupid. Maila Aino ang 
institutionsstyrelsen.
Johanna: Gå med i google-gruppen. 
Robin: gå med i google-gruppen
Sanna: Fråga Emelie om hon har betalat tillbaka pengar till Fondstyrelsen efter Fokus:klimat. 
Firmateckna med Aino.

17 Ny tid för styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls den 1 december 2010 kl 15.15 

18 Mötet avslutades

______________________ ______________________ ______________________
 Mötesordförande Mötessekreterare   Justerare
Angelica Bohlin  Johanna Grant Axén  Johan Enqvist


