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1. Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Mötesfunktioner:

2.1 Mötesordförande: Jennifer

2.2 Sekreterare: Mikaela

2.3 Justerare: Kiara och Hanna

3. Jonas vill avgå från styrelsen då han är engagerad i annat som kräver för mycket av 
hans tid.

3.1 Styrelsen beslutade att Jonas får avgå från posten som styrelseledamot.

4. Hantering av protokoll 
SöderS har förklarat att protokoll måste arkiveras samt skrivas under av sekreterare, 
ordförande och justerare. Mikaela ansvarar för att ta tag i detta.

5. Kassörsposten
Hanna ville avgå som kassör men sitta kvar i styrelsen som styrelseledamot. För att 
tillsätta nya kassörer måste detta tas upp som en årsmötespunkt på medlemsmötet.
Fabian och Daria var båda intresserade av posten som kassör. Förslag till beslut blev 
därför att både Fabian och Daria röstas in som kassörer. De blivande kassörerna fick 
sedan en genomgång av arbetsuppgifter i enlighet med organisationsplanen.

5.1 Styrelsen beslutade att Hanna får avgå från posten som kassör och i stället sitta 
med i styrelsen som styrelseledamot.

5.2 Daria och Fabian röstades fram som kassörer med delat ansvar för SMUF:s  
ekonomi. Detta ska även tas upp som punkt på medlemsmötet för att fastställas.
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6. Firmatecknare
Styrelsen diskuterade frågan om vilka som bör utses till firmatecknare, och förslaget 
blev att Jennifer, Daria och Fabian utses som firmatecknare i enlighet med föreningens
stadgar.

6.1 Styrelsen utsåg Jennifer, Daria och Fabian till firmatecknare för SMUF.

7. Titta över stadgar med SöderS
Jennifer föreslog att se över SMUF:s stadgar med SöderS då vissa av posterna känns 
oklara och kan behöva förtydligas. Någon föreslog att vi i stället för att se över 
stadgarna skriver ett PM för varje post. Detta skulle underlätta för kommande styrelser
i fördelningen av arbetsuppgifter mellan styrelsemedlemmarna.

7.1 I stället för att se över stadgarna angående detta utformas ett PM med 
arbetsuppgifter för varje post.

8. Runda bordet-möte
Flera förslag kom upp under runda bordet-mötet som hölls förra veckan, dock saknas 
verkställande arbetsgrupper. Cecilia bör gå ut med information om detta på hemsidan 
och Facebook. Information skulle också kunna förmedlas via newS.
Ordförande föreslog att ett runda bordet-möte hålls ungefär varannan vecka. Här ska 
styrelsemedlemmar, SMUF-medlemmar och övriga kunna delta och komma med 
förslag på aktiviteter, föreläsningar och liknande.

8.1 Styrelsen fattade beslutet att ett runda bordet-möte hålls varannan vecka, udda 
veckor på tisdagar klockan 12-13 vid byteshyllan vid SöderS. 

8.2 Hanna ansvarar för att kontakta newS angående detta. 

9. Svampplockningen
Andrea väntar på svar från ett par svampexperter angående datum för detta.

10. Hjälpen av SöderS
SöderS vill gärna vara med och marknadsföra SMUF:s aktiviteter och liknande.

11. Medlemsmöte

11.1 Tid, datum och plats
Vi går ut med information att mötet hålls torsdagen 8:e oktober i MA231 klockan 
12-13 med möjlighet att stanna kvar och prata efteråt.

11.2 Upplägg
Vi presenterar oss och berättar vilka vi är i styrelsen. Vi berättar också kort vad vi 
är,vad vi gör och har gjort. Härefter tas beslut om kassörer och firmatecknare. 
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Sedan får alla komma med förslag på aktiviteter och annat.

11.3 Fika
Veganska lunchmackor delas ut till alla som OSA:t till mötet, Lina ansvarar för att 
fixa dessa. Medlemmar får även äta egen medtagen lunch om de hellre vill det.

11.4 Kommunikation
Mer detaljerad information går ut cirka två veckor före mötet. Det ska informeras 
om att veganska smörgåsar delas ut till alla föranmälda senast två dagar före, att 
det går bra att bli medlem på plats samt lokal och tid för medlemsmötet.

11.4.1 Styrelsen beslutade att informationen ovan ska spridas på Facebook och 
hemsidan. Jennifer ansvarar för att informationen går ut även på kurswebbarna.

12. Övrigt

12.1 Ändring av ägare av one.com
Paula står fortfarande som ägare av hemsidan och har fått instruktioner om hur hon 
ska gå till väga för överlämning

12.2 Samarbete med SmartStudies
SmartStudies har hört av sig till SMUF med erbjudandet att de av föreningens 
medlemmar som vill får komma på arbetsintervju utan rekommendation och 
prioriteras i ansökningskön. Styrelsen anser emellertid inte att det är SMUF:s uppgift 
att förmedla detta, och inget samarbete ska upprättas med Smartstudies angående 
detta.

12.3 Demokratiodling
Vi har fått frågan om vi kan dela information om detta till våra medlemmar. 

12.3.1 Styrelsen beslutar att Cecilia går ut med information om detta på Facebook
och på hemsidan.

12.4 Söder Fem:s insamling
Söder Fem har meddelat att de avser starta en insamling via Rädda barnen med tanke 
på nuvarande flyktingkrisen. En tyst minut planeras hållas på gräsmattan bakom 
Matmakarna. 

12.4.1 Jennifer kontaktar Söder Fem angående om SMUF kan bidra på något sätt.

12.5 Development day
FUIS erbjuder SMUF en stor monterplats på mässan Development day. SMUF får då 
bord och stolar med plats för roll-up för att promota föreningen. Flera av 
styrelsemedlemmarna kan tänka sig att ställa upp och hjälpa till med detta.

12.6 Miljövetardagen
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Många av Miljö- och utvecklingsprogrammets studenter har föreläsning och/eller 
seminarium under Miljövetardagen, men Patrik har meddelat att han försöker ändra 
schemaläggningen. Om någon har förslag på föreläsare eller organisation till 
aktörstorget så ska denne vända sig till projektledarna.

12.7 Inspring inför medlemsmöte
Förslag på tid hamnar i Facebookgruppen.

13. Nästa möte 
Nästa möte är medlemsmötet den 8 oktober.

14. Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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