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1 Mötet förklarades öppnat

2 Mötesfunktioner
2.1 Val av mötesordförande: 
Beslut: Anna-My Novotny valdes
2.2 Val av mötessekreterare: 
Beslut: Sanna Ekedahl valdes
2.3 Val av justerare:   
Beslut: Caroline Strindmar Norström valdes
2.4 Val av tidshållare: 
Beslut: Johanna Grant Axén valdes
2.5 Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes

3 Föregående protokoll
Föregående protokoll från styrelsemötet den 22/2-11 lades till handlingarna.

4 Hjort-listan
Sanna: Kontakta revisorn samt fråga om hon vill vara revisor ett år till. Boka lokal till nästa 
styrelsemöte. Ha möte med PR-gruppen. Ansvara för filmer med UF. Kolla med Siri om när vi 
kan ha Köttet göder svälten-föreläsning. Skriva verksamhetsplan. Genomfört
Kristoffer: Göra klart protokoll från 19/1. Ansvara för medlemsmöte. Jobbar på.
Linn: Skicka medlemsbrev. Ej gjort pga att andra utskick gjorts och att det inte finns nåt att 
skriva. Ha mailansvar till nästa styrelsemöte. Skriva organisationsplan. Genomfört.
Anna-My: Maila Bee-Urban. Justera protokollet från 22/2. Genomfört. 
Johanna: Helst leta upp en sekreterare till årsmötet. Ej genomfört.
PR-gruppen: Flytta från webhotellet. På g.
Någon/alla: Styra upp en städ- och inventeringsdag av SMUF-skåpen i kåren. Ej genomfört. 
Nominera till ny styrelse. Genomfört. Kom på styrelsemöte 5/4 kl 14.30. Kom ihåg att byta 
kontaktuppgifter för hemsidan (?) vid överlämning. Göra SMUF- banner. Jobbar.
Arbetsgrupp-sammankallande: Skriva text till verksamhetsberättelsen och maila till Linn 
och Sanna. Ej genomfört.

5 Ekonomi
Vi jobbar med revisionen just nu. På grund av den goda ekonomin diskuterare vi möjligheten att ersätta 
de fyra personer (Stefan, Angelica, Linn, Sanna) som betalade 200 kr/person för Svenska Ekodemikers 
rikskonferens.
Beslut: Ersätta Stefan, Angelica, Linn och Sanna för utläggen till Rikskonferensen.

______________________ ______________________ ______________________
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6 Rapport från Programstyrelsen, Institutionsstyrelsen och SöderS uppsamlingsmöten
Programstyrelsen har inte haft något möte. Rapporter från andra möten har inte heller inkommit.

7 Övriga rapporter
Svenska Ekodemiker - årsmöte söndag 17 april på Södertörns högskola. En person från SMUF skriver 
ett mail med röstning om ansvarsfrihet. 
Köttfri måndag. Går bra.
Sustainergies. Ska kicka igång Sustainergies Cup 2011 alldeles snart. Med hopp om fortsatt 
samarbete med SMUF.

8 Arbetsgrupper - rapportering
Byteshyllan: Ingen på plats kunde rapportera.
Arrangemangsgruppen: Har inget att rapportera och ingen sammankallande.
Miljö på SH: Har krävt att få vara med när en ny restaurang ska ta över efter Arom. Planerar temadag 
mot Södertörnsleden. Pepp!
PR-gruppen: Jobbar på med hemsida och webbhotell. Det blir release av nya sidan innan sommaren.
Orkestergruppen: Har inte gjort något och då intresse saknas är det troligt att gruppen läggs ner.

9 Utvärdering av HT2010/VT2011
Hur har året gått? Vad har varit bra, vad kan bli bättre? Hur värderar du din insats?
Vi körde en runda där alla fick ge sin bild. Sammantaget har styrelsens insats och engagemang varierat 
stort av olika skäl, och den interna arbetsfördelningen har varit mycket ojämn. Arbetsfördelning skulle 
skett i början av verksamhetsåret! För mycket tid och arbete har gått åt för att sköta administrativa 
grejor, när det egentligen är det praktiska arbetet som ska vara drivet i föreningen. Socialt sett har det 
varit roligt och det vi gjort har gått bra, men vi har gjort för lite saker. Införandet av arbetsgrupper har 
varit bra - det är en nyckel till att skapa engagemang. Men att de sammankallande har suttit i styrelsen 
har inte fungerat, och är i allmänhet en dålig idé. Verksamhetsplanen har varit dålig och därför kommer 
nästa verksamhetsplan att se annorlunda ut. Vi har också kommit till insikt om att det är bra ju fler som 
sitter i styrelsen eftersom det skapar en mer stabil organisation.

Vi kommer föreslå för nästa styrelse att dela upp styrelsearbetet i områden med övergripande ansvar, 
som ger god översikt över hur styrelsen ska fungera. De med ansvar har sedan befogenhet att 
delegera, men ska se till att saker sker. Man kan inte sitta i styrelsen och inte ta på sig någonting. Pepp!

10 Årsmötet
Datum: 27 april. Styrelsen beslutar att anta propositionen om stadgan, efter att språkliga justeringar 
gjorts i kapitel 8. Vi behöver också hitta en mötessekreterare så att inte situationen från förra årsmötet 
upprepas. Johanna letar. Förslag på folk att kolla med är Sabine Pettersson och Leo Borg. Linn kan föra 
protokoll om hon deltar på årsmötet. Vi behöver också hitta förslag på ny lekmannarevisor och 
valberedning. Anna-My ska fundera på valberedning och Aino ska tillfrågas. Sanna frågar Emmelie om 
hon kan tänka sig vara lekmannarevisor ett år till.
- Beslut: Anta propositionen om stadgan!

______________________ ______________________ ______________________
 Mötesordförande Mötessekreterare   Justerare
 Anna-My Novotny  Sanna Ekedahl Caroline Strindmar Norström
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11 Nyligen genomförda aktiviteter
Vi har inte genomfört några aktiviteter.

12 Överlämning till nästa styrelse
Idéer: 
- Göra en mapp att överlämna till nästa styrelse.
- Ha högläsning av stadga, verksamhetsplan och budget vid överlämning, då dessa dokument är 
grundläggande.
- Gå igenom våra erfarenheter av detta år.
- Berätta om hur SMUF alltid uppfinner hjulet, med hopp om att nästa styrelse undviker detta.
- Förtydliga vad SMUF gör. Skulle vi behöva en tagline? 
- Bra att ha-grejor förvirrar oftast bara! Förutom typ protokollmall och liknande. 
- Ramverk är bra (dvs policies etc.) men de måste vara överskådliga och tydliga. Sanna tar på sig att 
göra ett utrensningsförslag om hon har tid.

13 Kommande aktiviteter
• Fisketemadagar med UF i april blir inte av. I stället evenemang av Our daily bread med Köttfri 
måndag-föreläsning den 4-5 maj. 
• Karriärsseminariet är flyttat till 15 maj tror vi. Ska vi göra något av det?

14 Medlemsmöten
Blir nog v. 16.

15 Kommunikation (hemsidan/forumet/mailen)
Jobbar med hemsidan. Mailansvar till överlämning: Kristoffer. 

16 Att göra-lista
Johanna: Fråga Aino om hon vill vara valberedning. Skriva ett mail med röstning om ansvarsfrihet för SE. 
Gör förslag på budget.
Sanna: Fråga Emmelie om revision. Fråga Siri. Gör utrensning. 
Kristoffer: Mailansvar till överlämning.

17 Ny tid för styrelsemöte
Detta var vårt sista! Tack och hej!

18 Mötet avslutades

______________________ ______________________ ______________________
 Mötesordförande Mötessekreterare   Justerare
 Anna-My Novotny  Sanna Ekedahl Caroline Strindmar Norström


