
Närvarande: Jennifer Bärgård, Lina Klaar, Andrea Marklund, Sophie Rodriguez, Jonas 
Sahlsten, Sabine Lossien, Stina Ljungberg, Hanna Magnusson, Felicia Heiligers, Fanny 
Brusell, Johanna Wahlby, Nina Aldén, Kiara Larsson, Sofie Strand, Mikaela Ekblom
Frånvarande: Cecilia Carlhed, Filippa Nordenbladh, Lisa Bromander

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Mötesfunktioner

2.1. Mötesordförande: Jennifer Bärgård

2.2. Sekreterare: Mikaela Ekblom

2.3. Justerare: Hanna Magnusson, Kiara Larsson

2.4. Godkännande av dagordning: Godkändes.

3. Föregående protokoll
Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes och läggs till handlingarna.

4. Ekonomi
Hanna, nuvarande kassör, har inte fått fullmakt av föregående kassör. Hon har inte heller 
fått bankdosa, koder eller kontrakt. Hon har fått en genomgång av hur arbetet som kassör 
fungerar, men har inte fått en uppfattning av nulägesbudgeten. Överföring av pengar är 
kostnadsfritt. Alla kvitton måste sparas och redovisas i pärmen i SMUF-skåpet varefter 
Hanna går igenom dessa och för in som redovisat.

5. Rapporter från studentrepresentanter

5.1. Programstyrelsen
Sofie kunde inte närvara förra mötet, inte heller Jenny eller Lina som är 
suppleanter. Osäkert om andra ordinarie närvarade eller ej. Därför finns inga 
rapporter från senaste mötet med programstyrelsen.

5.2. Institutionsstyrelsen
På senaste mötet diskuterades bland annat vad som kan förbättras inom 
miljövetenskap, samt utvärderingens utformning.

5.3. Samverkansforum
Skulle ha varit den 15e maj, men då ingen ytterligare information skickades ut om 
lokal eller tid närvarade ingen från SMUF.
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6. Övriga rapporter

6.1. Byteshyllan
Inget nytt att rapportera. Om någon har någonting man vill bli av med lägg dit det.

6.2. Avslutningsfest
Arbetsgruppen har avvecklat planerna och beslutet blev att ingen separat 
avslutningsfest kommer hållas.

6.3. Miljövetardagen
Lokal är bokad för informationsmöte, detta för att arbetsgrupper ska kunna skapas. 
Information har gått ut via klassernas Facebookgrupper och på kurswebbar. Cecilia,
kommunikationsansvarig, kan gå ut med informationen på Facebook, hemsidan och
så vidare. Till planeringsmötena vill projektledarna bjuda på fika.

7. Development day
SMUF kan delta exempelvis med en egen monter eller föreläsning. Som diskuterats 
tidigare är Development day och Miljövetardagen nära varandra i tiden, men kan vara 
aktuellt för många MU-studenter. Kiara och Nina kan tänka sig att stämma träff med FUIS
för att diskutera vad det skulle innebära med ett deltagande från SMUF. 

7.1. Beslut om samarbete
Beslutet blir att SMUF ska samarbeta med FUIS under Development Day.

8. HT15

8.1. HT15 – start

8.1.1. Värd för en frukost
Bland andra Jennifer kan tänka sig att ställa upp och hjälpa till. Styrelsen fattade 
beslutet att SMUF ska delta om möjlighet finns.

8.1.2. Pubkväll
Sabine är intresserad av att ta ansvar för att anordna en pubkväll, men vill ha mer
information och ska kontakta Erika Granath på kåren. Flera i styrelsen är 
intresserade av att hjälpa till. Styrelsen fattade beslutet att SMUF ska försöka 
anordna en pubkväll.

8.1.3. Medverkande på ”Välkomstmässan”
Styrelsen fattar beslutet att SMUF ska försöka delta med en monter på mässan.

8.1.4. Lunch för medlemmar och blivande
Lunchen innebär en möjlighet för nya studenter att träffa lärarna och andra elever
på programmet, samt att bli medlem. Styrelsen fattar beslutet att SMUF ska 
anordna en lunch, med Andrea som planeringsansvarig.

8.2. Föreläsning
En sådan kan förslagsvis anordnas andra eller tredje veckan in på höstterminen. 
Felicia ska maila Christoffer från FIAN.
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8.3. Patriks förslag:
Patrik vill gärna hjälpa till och anordna en fladdermusexkursion, lavexkursion, en 
exkursion där vi tittar på fåglar eller på reservatsbildningsobjekt. Han är i övrigt 
öppen för förslag och villig att hjälpa till. Andrea ska kontakta Patrik angående 
detta, och diskuterar det med Cecilia så att information om en eventuell exkursion 
går ut till SMUF-medlemmar.

9. Kommunikation
Inget nytt att rapportera, då kommunikationsansvarig ej närvarade på mötet.

10. Hantering av SMUFs-gmail
Önskvärt att en ettikett sätts på mail som man vet med sig är riktad till någon särskild 
person/arbetsgrupp. Mail som lästs och ej blir etiketterat ska märkas som oläst och om 
redan den rätta personen läser mailet ska det märkas i alla fall till dennes etikett.

11. Övriga frågor
Eventuellt fika till möten bestäms inför varje möte.

12. Att göra-lista
En genomgång av vad som beslutats under mötet gjordes.

13. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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