
Antal närvarande: 11

1. Mötet öppnades 12.04

2. Val av mötesfunktioner
2.1 Ordförande: Jennifer Bärgård
2.2 Sekreterare: Mikaela Ekblom
2.3 Justerare: Fanny Brusell och Andrea Marklund

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.

4. Studentrepresentanter 
SMUF har kontaktats av Jenny som sitter som studentrepresentant i Miljö- och 
Utvecklingsprogrammets programråd. Hon ska ta examen i januari och bad om hjälp 
att hitta en ny representant. Sofie, nuvarande representant, beskrev vad rollen som 
studentrepresentant i programrådet innebär. 
Maja Fahlström var intresserad av rollen som studentrepresentant och kommer 
presenteras som kandidat för kårens vice ordförande. SMUF kommer kontakta SöderS
för att meddela att Maja själv kommer att höra av sig. 
Ingen motsatte sig detta beslut.

5. Musikhjälpen 2015 
Mikaela berättade om nästa veckas aktiviteter som anordnas i syfte att samla pengar 
till årets upplaga av Musikhjälpen. Måndag 14 december anordnas en loppis i kåren, 
och onsdag 16 december får medlemmar och andra möjlighet att delta i en 
yogasession. Det pågår även en auktion via Tradera, och det är ett signerat exemplar 
av ”Big world small planet” som auktioneras ut. 
Jennifer tipsade om att Södertörns egna radiokanal kan kontaktas då de eventuellt kan 
hjälpa till att sprida ordet om nästa veckas aktiviteter.

6. Terminsstart VT16 
Inga särskilda förslag kom upp, mer än att vi siktar på att göra ungefär på samma sätt 
som vid starten av HT-15. Detta kommer att diskuteras vidare på styrelsemötet i slutet 
av terminen.

7. Förslag/önskemål inför våren 
Följande förslag på aktiviteter diskuterades:
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Filmvisning: Andrea har letat upp en film som vi kan visa utan att behöva betala en 
avgift för detta.

Skräpplockardag: Här diskuterades kring Håll Sverige Rent som bland annat anordnar
skräpplockaraktiviteter. 

Föreläsning Sida Alumni: Mikaela är i kontakt med en föreläsare men avvaktar med 
att boka in något till dess att vårens scheman dykt upp.

Föreläsning Naturvetarna: Stina är i kontakt med Naturvetarna angående detta.

Kontakt med arbetsgivare: Leif berättade om sin son som studerar på KTH där företag 
betalar för att få dit studenter.

Veganluncher: Detta har diskuterats tidigare och kåren har kontaktats för att se om 
detta är genomförbart. En idé var att servera enkel mat på råvaror som annars skulle 
slängas. 

Framtidens mat-tema: Flera medlemmar var intresserade av att delta i någon form av 
aktivitet där vi informerar om och provar ”framtidens mat” - det vill säga insekter, 
alger och liknande. Det är emellertid oklart om detta skulle bryta mot SMUF:s stadgar 
som säger att all mat som serveras av föreningen ska vara vegansk.

Andra förslag som dök upp rörde meditationsdagar och ekologisk ölprovning. 

8. Intresse för engagemang bland medlemmar 
En student var intresserad av att engagera sig i SMUF på något sätt, och blev 
informerad om att hon gärna får komma på styrelsemöten för att delta i planering av 
framtida aktiviteter.

9. Övrigt 

9.1 På styrelsemötet i början av nästa år kommer en valberedning utses inför nästa 
styrelseval.

9.2 Jennifer informerade mötesdeltagarna om att Cecilia avgår som 
kommunikationsansvarig.

9.3 Efter kontakt med banken har det visat sig att vi inte kan ha Swish-konto kopplat 
till föreningen. Hur detta ska lösas får diskuteras vidare på nästkommande möten.

10. Mötet avslutades 12.55
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