
Närvarande: Mikaela Ekblom, Jennifer Bärgård, Daria Bessmertnykh, Stina Ljungberg, Lina Klaar, Fanny 
Brusell, Fabian Arenas, Hanna Magnusson, Sophie Rodriguez, Andrea Marklund, Felicia Heiligers
Frånvarande: Kiara Larsson, Cecilia Carlhed, Sofie Strand, Johanna Wahlby

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesfunktioner:
2.1 Ordförande: Jennifer
2.2 Sekreterare: Mikaela
2.3 Justerare: Fanny Brusell, Lina Klaar
2.4 Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll: Föregående protokoll har skickats ut till styrelsen, och läggs 
till handlingarna.

4. Mikaela stannar
Mikaela förklarade varför hon valde att gå ur styrelsen men sedan ångrade sig.

5. Är Filippa/Johanna kvar i styrelsen
Filippa har gått ur styrelsen. Jennifer ska kontakta Johanna angående huruvida hon vill
sitta kvar eller inte.

6. Medlemsavgift
Nästan alla har betalat medlemsavgiften, övriga uppmanades att göra det omedelbart.

7. Rapport från:

7.1 Programrådet: Inget särskilt att rapportera.

7.2 Institutionsnämnden: Inget särskilt som berör MU-programmet togs upp. Det är 
tydligen bara MU-programmet som har studentrepresentanter i 
Institutionsnämnden. Jennifer ska maila SöderS angående representanter från 
andra program.

7.3 Samverkansforum: Många föreningar närvarade på senaste mötet, och SöderS 
jobbar mycket med studentföreningarna just nu. Kårsamordnare har skickat mail 
till SMUF med anteckningar från senaste mötet, dessa finns i inkorgen.

8. SMUF:s konto
Jennifer, Daria och Fabian ska skicka in blanketten för firmatecknare omgående, och 
behöver inte underskrift från tidigare firmatecknare.
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9. Musikhjälpen
Projektgruppen har haft ett möte och planerat aktiviteter såsom loppis och yoga, men 
inga datum är satta än.

10. Utredning för varje post
Här diskuterades varje post för att komma fram till vad som förväntas av de som 
innehar berörda poster. Posterna som diskuterades är: Ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, kassör, kommunikationsansvarig och medlemsansvarig.

• Ordförande: Ansvarar för att alla asvarsområden sköts, och förväntas be om hjälp om
denne inte hinner med allt. Jennifer vill helst inte att man hör av sig på personliga 
mailen vid synpunkter och frågor, utan föredrar att bli uppringd, kontaktad på 
Facebook och så vidare.

• Vice ordförande: Ansvarar för att ettikera mail och vidarebefordra till berörd 
styrelsemedlem.

• Sekreterare: Ansvarar för att skriva protokoll och hjälper presidiet att samordna. 
• Kassörer: Ansvarar för föreningens ekonomi.
• Kommunikationsansvarig: Ansvarar för kommunikationen utåt till medlemmarna. 

Ser till att information om föreningen når ut till medlemmarna.
• Medlemsansvarig: Ansvarar för medlemsregistret, och ser till att bekräftelsemail går 

ut till nya medlemmar.

Huvudposterna har ett dokument i Dropbox som uppdateras löpande, där det ska anges
som ska göra vad.

11. Datum för nästa medlemsmöte
11.1 Förslaget är 10 december under lunchtid. Jennifer ansvarar för att se över 

schemat för samtliga MU-kurser som pågår vid denna tidpunkt.
11.2 Ett förslag togs upp om att göra medlemsmöten till event på Facebook. Cecilia 

ansvarar för detta.

12. KlimatSverige KlimatSverige har kontaktat SMUF angående samarbete inför 
klimatmanifestationen 29 november. Vi får hjälpa till så mycket vi vill – både före och 
under själva manifestationen.
12.1 Beslutet blev att samarbeta med KlimatSverige, och Mikaela ansvarar för att
     upprätthålla kontakten med Elin som kontaktat SMUF i frågan.

13. Övrigt

• Föreläsning med Naturvetarna
Naturvetarna ligger under fackföreningen SACO, och är avsedd för naturvetare, 
geologer, miljövetare och så vidare. De har erbjudit sig att komma hit och ha en 
gratisföreläsning om arbetsmarknaden, framtidsutsikter och liknande. Vi siktar på att 
hålla i en föreläsning i början av VT-16, Stina ansvarar för att kontakta Naturvetarna.
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• Sida Alumni
Sida utbildar unga människor i globala utvecklingsfrågor och interaktiva pedagogiska 
metoder genom programmet Sida Alumni. Personerna som genomgår programmet har 
nyligen inhämtade erfarenheter från fältstudier och praktikprogram. De erbjuder gratis 
workshops och föredrag i skolor, föreningar, organisationer och så vidare. Förslaget 
var att hålla föreläsning i puben, dock inte på en onsdag eller fredag. Mikaela ansvarar
för att kontakta Sida Alumni, boka in föreläsningen, sprida ordet och så vidare.

• Samarbete med Gröna studenter
Filip från Gröna studenter har kontaktat Jennifer angående eventuellt samarbete med 
SMUF. Beslutet blev att vi inte ska samarbeta eftersom Gröna Studenter inte är 
partipolitiskt obundna.

• Fika på medlemsmöten
Jennifer vill inte ansvara för fika på medlemsmöten, och förslaget var att rotera 
fikaansvaret. Tanken är att detta bestäms vid föregående möte och läggs till som en 
”inför nästa möte”-punkt.

• Miljövetardagen-PM
Styrelsen diskuterade kring att projektledarna för Miljövetardagen bör skriva ett PM 
med sådant som kan vara bra att tänka på för framtida projektledare. Ett sådant PM 
kommer att upprättas, och ansvaret för detta ligger på årets projektledare.

• Terminsstart VT-16
Det diskuterades kring att vi bör skriva ihop ett idédokument med förslag på hur 
terminsstarten VT-16 kan se ut. Bland annat kom förslag upp på att anordna en 
pubkväll med musikquiz. Detta kommer diskuteras vidare på nästa tisdagslunch 17 
november.

• Skräpplockardag
En styrelsemedlem föreslog att SMUF kan anordna en skäpplockardag, men eftersom 
detta inte är aktuellt vintertid kommer frågan tas upp igen vid ett senare tillfälle

• Veganlunch
Vi avvaktar besked från SöderS om det finns möjlighet för SMUF att laga och sälja 
vegansk lunch i kåren.

14. Nästa möte 
Nästa möte blir medlemsmötet innan jul.

15. Fikaansvar för kommande möte
Lina och Andrea fixar fika till nästa möte.

16. Mötet avslutas
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