
Närvarande: Jennifer Bärgård, Cecilia Carlhed, Sabine Lossien, Kiara Larsson, Sofie Strand,
Lina Klaar, Sophie Rodriguez, Hanna Magnusson, Felicia Heiligers, Lisa Bromander, Jonas 
Sahlsten, Fanny Brusell, Mikaela Ekblom

Frånvarande: Andrea Marklund, Stina Ljungberg, Filippa Nordenbladh, Johanna Wahlby, 
Nina Aldén

1. Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötesfunktioner
2.1 Mötesordförande: Jennifer Bärgård
2.2 Sekreterare: Mikaela Ekblom
2.3 Justerare: Cecilia Carlhed, Sabine Lossien.
2.4 Godkännande av dagordning: -

3. Presentationsrunda: Cecilia går termin 1, kommunikationsansvarig, vill vara med 
och hjälpa till.
Sabine går termin 1, vill vara med och planera Miljövetardagen, kanske något mer.
Kiara går termin 4, vice ordförande, vill vara med och hjälpa till.
Sofie går termin 4, studentrepresentant, vill fungera som länk mellan programstyrelsen
och SMUF.
Lina går termin 4, projektledare för Miljövetardagen, vill vara med och hjälpa till.
Sophie går termin 4, projektledare för Miljövetardagen, vill vara med och hjälpa till.
Hanna går termin 3, kassör, vill se nya saker att göra med pengarna.
Felicia går termin 3, medlemsansvarig, vill vara med och hjälpa till och sprida 
information om SMUF.
Lisa går termin 1, vill engagera sig i inspark och fester.
Jonas går termin 1, vill engagera sig i inspark och fester. Har pratat med kåren om 
avslutningsfest.
Mikaela går termin 4, sekreterare, vill vara med och hjälpa till.
Jennifer går termin 3, ordförande, tycker det är kul att starta i gång folk och sköta 
styrelsen.

4. Föregående protokoll: Godkändes ej.

5. Ekonomi: Hanna ska ta kontakt med gamla kassören.

6. Rapport: 
6.1 Programstyrelsen: Inget nytt.
6.2 Institutionsstyrelsen: Inget nytt.
6.3 Samverkansforum:
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• Sommarfesten kommer vara den 29/5. Kåren anordnar festen men föreningar 
får vara med och hjälpa till. Måndag 4/5 kl 18 sker ett planeringsmöte. 
Sommarfesten är en stor tillställning med aktiviteter på ”högre nivå”. 
Volontärer behövs till detta, i utbyte får man gratis inträde och mat. Eventuellt 
intresse hos SMUF-medlemmar anmäls till Jennifer.

• SMUF har skåp, brevlåda, hylla och källarutrymme som ska städas innan 
terminens slut. Allt som inte är uppmärkt som SMUF:s kommer rensas ut.

• Kårstyrelsen behöver fler medlemmar. Är man intresserad måste detta anmälas
på sammanträdet kl 17.00 29/4.

• I nuläget behövs volontärer till puben.

• Det kommer startas en aktieförening. SÖFRE ska starta upp denna till hösten.

• Pentryt har varit stängt på grund av bristande städning. Nya trivselregler finns, 
vi får använda kyl och dyl. Ska vi använda utrymmet måste vi skriva kontrakt 
och eventuell nyckel med deposition på hundra kronor. Ska man vistas där 
måste det ha koppling till föreningsarbetet.

• Nästa samverkansmöte är 15/5.

• Föreningen för Utveckling och Internationellt Samarbete, FUIS, behöver 
arbetskraft till arbetsgruppen för Development day 2015 som är en 
arbetsmarknadsdag inom hållbar utveckling planerad att hållas 14/10. FUIS 
behöver folk till arbetsgruppen, främst inom marknadsföring och IT. Eventuellt
kan samarbete mellan föreningarna vara aktuellt. Hemsida för evanemanget är 
http://developmentday.se. FUIS håller möte om Development day måndag 4/5 
klockan 14, och hör av sig till SMUF om det är aktuellt med samarbete. 
 Jämfört med Miljövetardagen verkar Development day fokusera mer på 
arbetsgivare och workshops, någonting som kan vara intressant för SMUF-
medlemmar. Styrelsen tror det kan vara intressant för SMUF att hjälpa till, så 
länge det inte sammanfaller med Miljövetardagen 2015, då det även kan vara 
bra för SMUF:s marknadsföring. Det verkar intressant men styrelsen vill veta 
mer om upplägget innan beslut fattas.

7. Ordförandes punkt:
7.1 Jennifer undrade om alla i styrelsen fått kallelsen till detta möte. De flesta hade fått

mailet men inte alla.
7.2 Mötesändringar får inte hända så tätt inpå som senaste, och en diskussion om 

mötesändring ska inte föras på Facebook eftersom inte alla styrelsemedlemmar är 
med där. Synpunkter kring tid för möte ska mailas till Jennifer.

7.3 Finns ett mail angående praktikplats i Solna om man vill jobba med återvinning. 
Oklart varifrån mailet kom.

8. Byteshyllan: Kan vara bra att kasta ett öga på ibland. 
8.1 Beslutet blev att Mikaela och Kiara tar det ansvaret.
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9. Uppdrag från kåren: Föreningen får 15 000 kronor för att räkna passerande 
människor. Kan vara bra att gå ut med information till medlemmar som kan tänka sig 
göra detta. Jennifer ska därför ta reda på datum och ta upp punkten igen på nästa möte.

10. Aktiviteter och event: 
10.1  Några i styrelsen vill anordna avslutningsfest, förslagsvis lördag 6/6, gärna med 
något tema. Är detta datum bokningsbart har arbetsgruppen stadgar att förhålla sig till.
Föregående styrelse uppskattar antalet gäster på ett sådant evanemang till 100 stycken.
10.2 Terminsstarten HT 2015: 

• Finns en grupp i kåren för tillställningar vid terminsstart. Man kan till exempel 
ställa upp som arbetslag och servera frukost en av dagarna, och det är först till 
kvarn gäller. Finns intresse för SMUF att delta måste detta anmälas snarast. 

• Den veckan finns det även möjlighet att använda puben. 

• Angående terminstartsmässan har förslag lagts upp att föreningar ska kunna vara
med och marknadsföra sig. 

• En gemensam sittning hålls tillsammans med andra föreningar, och gäller för 
medlemmar. Sittningen är sammankopplad med den stora terminstartsfesten i 
första skolveckans slut.

10.3 Patrik har givit förslag på aktiviteter, men Jennifer har inte hittat dessa.

11. Övrigt:
11.1 Dropbox-kontot innehåller lösenord till SMUF-mailen. Mötesprotokoll läggs upp i
dropboxen.
11.2 Intresse finns att anordna en pubkväll representerad av SMUF men öppen för alla.

12. Nästa möte: styrelsemöte som planeras äga rum runt den 20/5. Jennifer skickar ut 
kallelse. Styrelsemötet därpå är planerat till 31/8.

13. Mötets avslutande: mötet avslutades.
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