
Antal närvarande vid mötet: 23 

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 12.08.

2. Mötesfunktioner

2.1. Mötesordförande:
Jennifer Bärgård utsågs till mötesordförande.

2.2. Sekreterare:
Mikaela Ekblom utsågs till mötessekreterare.

2.3. Justerare:
Sophie Rodriguez och Kiara Larsson utsågs till justerare.

3. Presentation av nya styrelsen

Några av styrelsemedlemmarna presenterade sig kort.

4. Framtidsprojekt inom SMUF

Styrelsen informerade om lunchen som kommer hållas på tisdagar klockan 12, ojämna 
veckor, vid SöderS. Information utgick även om Miljövetardagen som infaller torsdagen 
22 oktober.

5. Årsmötesbeslut 

5.1. Eftersom den förra kassören valde att avgå behöver styrelsen ny kassör. Förslag till 
beslut var därför att rösta in Daria Bessmertnykh och Fabian Arenas som kassörer.

5.1.1. Ingen av de närvarande motsatte sig beslutet, och Daria och Fabian utsågs till 
kassörer.

5.2. Förslag till beslut var att utse ordförande och kassörer till firmatecknare för SMUF.

5.2.1. Ingen av de närvarande motsatte sig beslutet, och Jennifer Bärgård, Daria 
Bessmertnykh och Fabian Arenas utsågs till firmatecknare för SMUF.

6. Förslag från medlemmar

• En medlem föreslog att SMUF skulle kunna genomföra en insamling till P3:s 
Musikhjälpen 2015 som pågår under vecka 51. Eftersom Musikhjälpens tema för i 
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år är ”ingen ska behöva fly undan klimatet” ansågs detta vara aktuellt för SMUF 
och flera medlemmar var intresserade, och medlemmen var intresserad av att ta tag
i och driva en sådan grupp

• En medlem undrade över huruvida Södertörns högskolas miljöpåverkan utretts, 
och var intresserad av att undersöka detta vidare. Möjligheterna att starta en 
projektgrupp genom SMUF diskuterades, och medlemmen var intresserad av att ta 
tag i och driva en sådan grupp.

• En medlem funderade över skolans möjligheter att divestera, och SMUF:s tidigare 
samarbete med Fossil Free diskuterades. Medlemmen var intresserad av att ta tag i 
och driva en sådan grupp

7. Övriga synpunkter

• Ett lågt antal deltagande på mötet skulle kunna vara ett resultat av bristfällig 
kommunikation utåt. Styrelsen tog till sig av kritiken och ska försöka arbeta bättre 
med detta framöver. En medlem var intresserad av att samarbeta med 
kommunikationsansvarig, Cecilia, för en förbättrad kommunikation.

• Ett förslag kom upp att hålla Miljövetardagens efterfest på en pub nästa gång 
temadagen arrangeras.

8. Development day
På onsdag 14 oktober håller FUIS i Development day 2015 på högskolan. Medlemmarnas 
intresse för eventuellt volontärarbete under dagen diskuterades, och vice ordförande 
kommer att skicka mail till SMUF:s medlemmar för att undersöka intresset vidare.

9. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat 12.41.
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