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

1. Mötet öppnades 10.41

2. Val av mötesfunktioner:
2.1 Ordförande: Jennifer Bärgård
2.2 Sekreterare: Mikaela Ekblom
2.3 Justerare: Stina Ljungberg och Andrea Marklund
2.4 Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll: Godkändes.

4. Rapport från:
4.1 Programrådet: Inget nytt att rapportera.
4.2 Institutionsnämnden: Inget nytt att rapportera.
4.3 Samverkansforum: Inget nytt att rapportera.

5. Ekonomi: Ingen av kassörerna närvarade vid styrelsemötet, men enligt uppgift har vi 
809 kronor på bankkontot. Föreningen inväntar emellertid en del pengar från SöderS 
för Miljövetardagen 2015.

6. Medlemmar: Medlemsansvarig närvarade ej vid mötet, men en uppdaterad version av
medlemsregistret ska finnas uppladdat i SMUF:s gemensamma Dropbox.

7. Kommunikation: Sedan förra kommunikationsansvarig avgått har Mikaela agerat 
kommunikationsansvarig, och fick styrelsens medgivande att fortsätta med detta. 
7.1 Under eftermiddagen kommer ett inlägg angående Sustainergies Cup dyka upp på  
   SMUF:s Facebook och hemsida.

8. Ny studentrepresentant programrådet: Terése har anmält intresse för uppdraget 
som studentrepresentant och kom förbi och presenterade sig. Då inga andra anmält 
intresse denna gång kommer Terése föreslås som kandidat, Jennifer lämnar förslaget 
till SöderS vice ordförande. Kommunikationen mellan studentrepresentant och övriga 
av programmts studenter diskuterades.

9. VT16 terminsstart:
9.1 Välkomstbrev: kommer dyka upp på introduktionskursens kurswebb efter kontakt

med Mona.
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9.2 Föreningsmässan: Jennifer och Mikaela kan stå vid SMUF:s bord, även Stina 
kunde tännka sig att komma förbi. Intresse hos övriga styrelsemedlemmar checkas 
av via Facebookgruppen.

9.3 Inspring och fika för de nya studenterna: Datum och tid för detta planeras till 
19 januari vid föreläsningspausen klockan 10.45. Jennifer kontaktar Mona 
angående möjligheterna till inspring. Intresse hos övriga styrelsemedlemmar 
checkas av via Facebookgruppen.

9.4 Välkomstlunch: Datum och tid för detta planeras till 27 januari klockan 12-13. 
Andrea skickar mail till berörda lärare. Förslaget var att bjuda på en enklare lunch,
till exempel soppa.

9.5 Aktivitet: Föreläsningen med Linda från Sida Alumni beräknas äga rum 27 januari
från klockan 13. Mikaela är i kontakt med SöderS angående lokal.

10. VT16:
10.1 Veganska luncher: Det hålls fortfarande en dialog med SöderS angående 

möjligheterna.
10.2 Filmvisning: Andrea kollar upp namnet på filmen och vart den kan visas.
10.3 Framtidens mat: Aktiviteten diskuteras närmare vid nästkommande möten.
10.4 Ett skräp om dagen: Det spånades kring upplägg för aktiviteten, ett förslag var 

att utmana medlemmar och andra att plocka ett skräp om dagen samt lägga upp det
på instagram eller Facebook med lämplig hashtag. Instagramkonto/hashtag? 

11. Valberedning för nya styrelsemedlemmar: 2-5 personer önskas. Dessa personer får 
inte själva kandidera till styrelsen för kommande mandatperiod men är menade att leta
upp kandidater till nästa styrelse. Information om detta läggs upp i Facebookgruppen 
så alla styrelsemedlemmar får möjlighet att anmäla intresse.

12. Studievägledare: Det har kommit fram att programmets studievägledare fått en hel 
del kritik av SMUF-medlemmar och andra studenter på programmet. SMUF kommer 
att agera genom att kontakta Patrik och hänvisa till klagomålen som finns.
 

13. Kommande medlemsmöte:
13.1 Vi siktar på att hålla nästa medlemsmöte under vecka 5, och för att hitta en 

optimal tid ska alla scheman ses över.

14. Kommande årsmöte: 
Ordinarie årsmöte ska hållas mellan den första januari och den sista april. Kallelse 
skall gå utgå till alla medlemmar senast fem (5) veckor före mötet. Vi siktar på att 
hålla årsmötet under vecka 15, och för att hitta en optimal tid ska alla scheman ses 
över.

15. Övrigt:
• Jennifer skulle vilja att alla styrelsemedlemmar visar att de sett ett inlägg i styrelsens 

Facebookgrupp gneom att gilla inlägget i fråga.
• Mikaela kontaktar SöderS angående en extra hylla till Byteshyllan.

16. Nästa möte: Datum för nästa möte diskuteras på Facebook.

17. Mötet avslutades klockan 12.15
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