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1. Mötet öppnades

2. Val av mötes-:

2.1 Ordförande: Jennifer Bärgård

2.2 Sekreterare: Mikaela Ekblom

2.3 Justerare: Kiara Larsson

3. Sabine är styrelseledamot men vill avgå från styrelsen. Samtliga närvarande röstade 
för att Sabina skulle få avgå, och dessa utgjorde en majoritet.  

4. Verksamhetsplan 2015 – 2016

4.1 Inga särskilda idéer, frågor eller reflektioner diskuterades.

5. Ekonomi/kassör

5.1 Swish – Det diskuterades kring huruvida detta är något som SMUF kan skaffa. 
Förslag till beslut: kassören får i uppgift att ta reda på hur det fungerar med Swish 
för föreningar till nästa styrelsemöte. Styrelsen röstade för beslutet.

5.2 One.com – En faktura har dykt upp hos en före detta styrelsemedlem. Ordförande 
ska undersöka saken och kassören får ta tag i detta så snart som möjligt.

5.3 Miljövetardagen – Projektledarna får boka in föreläsare och så vidare utan att det 
bestäms i samråd med kassören/på ett styrelsemöte, eftersom de redan röstats fram 
som ansvariga.

6. Medlemsansvarig – Medlemsansvarig har inte haft tillgång till Dropbox, men har det 
nu och kan därmed uppdatera medlemsregistret.
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7. Rapport från:

7.1 Programrådet – SMUF måste få bekräftat att de nya kandidaterna blivit invalda.

7.2 Institutionsnämnden – Höll i ett runda bordet-möte förra veckan.

7.3 Samverkansforum – Inget nytt att rapportera.

8. Ordförandes punkt

8.1 Medlemskap hos styrelsemedlemmar – Alla är inte medlemmar, och får i uppgift
att ta tag i detta omgående.

8.2 Effektivisera kommunikationen inom styrelsen. 

8.2.1 Mail, facebook – meddelande, sidan. Om en styrelsemedlem inte kan 
komma på styrelsemöten ska detta meddelas till SMUF-mailen. 
Kommunikationsansvarig fick i uppdrag att ändra till rätt kontakter på 
hemsidan. Skulle någon få ett mail till privata e-mailadressen som gäller 
föreningen ska detta vidarebefordras till och hanteras av SMUF-mailen.

8.2.2 Hantering av ärenden/uppgifter – ansvar. Har någon fått ansvar för en 
aktivitet eller liknande fattar ansvarig besluten kring detta utan att blanda in
resten av styrelsen.

8.3 Vår studievägledare för programmet – En del problem har rapporterats, 
nuvarande studentrepresentant ska ta upp detta vid programrådet. 

8.4 Frågar någon om flyers finns det ett tidningsställ vid korridoren utanför kåren, där 
finns SMUF-flyer.

8.5 Medlemsmöte – Kallelse måste gå ut 5 veckor i förväg. 

8.5.1 Beslutet blir att mötet hålls om cirka 6 veckor, och att datum bestäms i 
Facebook-gruppen där alla styrelsemedlemmar är med. Förslag på datum 
ges så fort sekreteraren kollat scheman för alla terminer.

8.6 Förslag på att ha ett uppstartsmöte med kåren 

8.6.1 Beslutet blir att ordförande kontaktar SöderS angående ett 
uppstartningsmöte.

8.7 Förslag på fokusgrupper/arbetsgrupper – Ordförandes förslag är att SMUF:s 
medlemmar får mail om huruvida de har förslag på aktiviteter och om de vill 
engagera sig. Detta ska även läggas upp på hemsidan och Facebook av 
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kommunikationsansvarig.

8.7.1 Beslutet blir att SMUF försöker nå ut till medlemmarna med detta genom 
medlemsansvarig och kommunikationsansvarig. 

9. Byteshyllan – SöderS har fyllt på med saker. En skylt med instruktioner behövs, också
på engelska. Framöver har vi regeln att kläder får hänga tre månader varefter de 
skänks till välgörenhet. Koden till skrivaren behövs, sekreteraren hör av sig till SöderS
angående detta. Information om byteshyllan bör gå ut via hemsidan och Facebook.

10. SMUFs ärendemål

”Miljöföreningens målsättning är att verka för medlemmarnas intressen. 
Föreningen har tvåhuvudsyften. Det ena är att förbättra Miljö och 
utvecklingsprogrammet och det andra att öka miljömedvetandet hos högskolans 
studenter och på högskolan i övrigt. Föreningen ska arbeta för att knyta kontakter 
med näringsliv och samhälle.” – SMUF:s stadgar.

10.1 Dessa kan vara bra att återgå till vid brist på idéer. Det diskuterades kring 
pantanordningar, men inget beslut fattades.

11. Aktiviteter och event

11.1 Starten HT15 

11.1.1 Föreningsmässan – Denna var en del av välkomstmässan för nya 
studenter. Montern var något svårtillgänglig, och det hade varit bra med 
visitkort/flyers.

11.1.2 Välkomnandet av nya MU-studenter – Gick inte så bra. Det hade varit 
bättre att bjuda på fika utanför klassrummet och informera tydligare under 
inspringet. Ett nytt försök görs tisdagen 1/9 klockan 13.45-14.00, Jennifer, 
Kiara, Sofie och Mikaela kan delta. Vi går ut med information om detta i 
styrelsens Facebook-grupp under kvällen för att rekrytera fler deltagare.

11.1.3 Fladdermusexkursionen – Hålls den 3/9. De nya eleverna ska påminnas 
om detta vid fikat.

11.1.4 Frukost – 2/9 kl ca 8.00 – 10.00

11.1.4.1 Beslutet blir att ordförande och vice ordförande deltar, samt att fler 
styrelsemedlemmar ska tillfrågas.

11.2 HT15

Ordförande                           Sekreterare                                   Justerare                                        Justerare

________________              ________________                     __________________                  ______________
Jennifer Bärgård                   Mikaela Ekblom                           Kiara Larsson                        



11.2.1 Välkomstlunch – 11/9 

11.2.1.1 Andrea har bokat pentryt och har kontakt med SöderS angående 
bokning av borden. Pentryt är bokat från klockan 9, lunchen hålls 
klockan 12.

11.2.1.2 Sekreteraren hjälper till, ordförande hjälper till om hon har möjlighet.

11.2.2 Klädbytardagen – diskuteras vidare vid Runda bordet-möte.

11.2.3 Pubkväll – diskuteras vidare vid Runda bordet-möte.

11.2.4 Föreläsare:

11.2.4.1 EEM – Eskilstuna energi och miljö har ett avancerat och uppskattat 
återvinningsarbete, det kan vara aktuellt att bjuda in dem för att hålla i 
en föreläsning, exempelvis på Miljövetardagen.

11.3 Miljövetardagen – Projektledarna rapporterade att det inte kom så många på 
mötet i våras, förmodligen eftersom detta var under tentatider. Om det blir dåligt 
med frivilliga krävs att fler styrelsemedlemmar engagerar sig. Ett Facebook-
evanemang ska skapas med SMUF som värd.

11.4 Development Day – Vice ordförande är i kontakt med FUIS angående detta.

11.5 Andra aktivitetsförslag – Dessa kommer diskuteras under ett frivilligt runda 
bordet-möte för styrelsemedlemmar tisdagen 8/9 klockan 12.

12. Övrigt

12.1  Uppföljning av hållbarhetsarbetet med skolans restauranger – På Arom 
finns redan ett hållbarhetstänk, Matmakarna har inte varit intresserade och har en 
otydlig miljöpolicy. Det kanske är nödvändigt att vi som elever efterfrågar ekologiskt 
och så vidare, så restaurangerna får höra detta från flera olika håll. Ett blogginlägg om 
detta vore bra, här kan vi ange att en restauranganställd tipsat om att utöva 
konsumentmakt.

12.2  Det diskuterades att varje gång styrelsen fattar ett beslut bör en ansvarig utses.

12.3  Pins och visitkort – Det vore bra att beställa pins för identifikation av SMUF-
medlemmar. En slags mindre flyer/visitkort med en kort beskrivning av SMUF och e-
mailadress, hemsida och Facebook vore bra att ha, gärna av miljövänligt/återvunnet 
papper. Ordförande ska fråga om detta på uppstartsmötet med SöderS.

13. Nästa möte – Styrelsemöte som hålls om tre-fyra veckor.
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14. Mötet avslutades 
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