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

1. Mötet öppnades 12.07

2. Val av mötesfunktioner:

1. Ordförande: Jennifer Bärgård
2. Sekreterare: Mikaela Ekblom
3. Val av Justerare: Lina Klaar och Sophie Rodriguez
4. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll: Godkändes.

4. Rapport från:

1. Programrådet: Sofie var på programrådsmöte i februari. Nästkommande 
programråd blir sista för Sofie, sen kommer Térèse hoppa in. På senaste mötet 
ville deltagarna gärna att vi börjar diskutera datum för Miljövetardagen. 
Programmets c-kurser diskuterades även, bland annat att kursen Miljö och 
utveckling i syd med fältstudier utomlands kommer avvecklas. De håller på att 
diskutera nya c-kurser, bland annat i miljökommunikation och livsmedels-
produktion. Styrelsen diskuterade även att det vore praktiskt och mer 
miljövänligt om kursutvärderingarna kunde göras på internet.

2. Institutionsnämnden: Fanny kunde inte närvara på senaste mötet. Fortfarande
bara MU-programmet som har studentrepresentant i institutionsnämnden. 
Fanny kommer nog inte sitta kvar nästa termin så styrelsen bör kolla intresset 
för detta uppdrag i samband med att styrelseposterna utannonseras.

3. Samverkansforum: Ingen som gick på det senaste och vi har inte fått något 
protokoll.

4. Kassör: Ingen av kassörerna kunde närvara vid mötet, men då föreningen inte 
arrangerat några aktiviteter sedan senaste mötet är ekonomin förmodligen 
relativt oförändrad. Jennifer ska prata med kassörerna om sammanställandet av
en ekonomisk berättelse och bokföring, samt att de måste kontakta SMUF:s 
revisor.
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5. Medlemsansvarig: Ingen medlemsansvarig är tillsatt sedan Felicia avgick, och
då styrelsens uppdrag snart tar slut kommer ingen ny tillsättas förrän vid 
årsmötet.

6. Kommunikationsansvarig: Mikaela kontrollerar mailen och delar inkomna 
tips om exempelvis praktikmöjligheter, Framtidsmässan och annat.
Så snart som möjligt kommer Mikaela skapa ett Facebook-event för årsmötet, 
och lägga upp information om att vi söker kandidater till styrelsen för 
verksamhetsåret 2016-2017.

5. Planering av aktiviteter innan styrelsen avgår

1. Miljö-öl med musikquiz: Eftersom musikquizet och priserna redan finns vore 
det en bra idé att arrangera ett quiz för SMUF:s medlemar och andra. Det är 
dock oklart när det är tillåtet att arrangera detta i puben, och Stina ska kontakta 
Aron för att få klarhet kring detta.

2. Föreläsning med Naturvetarna: Planeras inträffa samma vecka som 
årsmötet, Stina kontaktar Naturvetarna för att se om det är genomförbart. 
Jennifer kontaktar studenter från andra MU-programmets övriga terminer så en
intressekoll kan göras i respektive Facebookgrupp.

3. Informationslunch: Kommer hållas från klockan 12 den 14 april för de som är
intresserade av att veta mer om styrelseposterna. Mikaela ser till så information
om lunchen går ut via de olika kurswebbarna, på hemsidan och på Facebook. 

6. Uppdatering av dokument in för årsmötet

1. Verksamhetsplan, organisationsplan och verksamhetsberättelse: 
Sammanställs av Jennifer och kommer i stor utsträckning likna de från tidigare
år, med undantag för verksamhetsberättelsen.

2. PM för de olika styrelseposterna: PM kommer upprättas för respektive post 
och hamnar i Dropbox för att underlätta för nästkommande styrelse.

3. Förslag: att ta fram ett ”generellt PM” för tips till styrelsen? Diskuterade vi 
detta, och vad kom vi fram till i så fall? Kan ha missat..

7. Sommarfesten

Det är tyvärr ingen i nuvarande styrelsen som har möjlighet att ställa upp, men detta 
kommer diskuteras vid årsmötet och med den nya styrelsen.

8. Värvning av nya styrelsemedlemmar

1. För nå ut till föreningens medlemmar kommer detta kommuniceras via alla 
internetbaserade kanaler: information om de olika posterna kommer förmedlas 
på hemsidan, Facebook, via kurswebbar och mail. Här ska det understrykas att 
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ett styrelseuppdrag ger nyttig erfarenhet som är en merit i framtida 
jobbsökande. En notis som publicerades i dagens Metro påtalade just detta, och
en bild eller länk till artikeln kommer delas bland medlemmarna

9. Årsmöte 19 april

1. Lunchmackor kommer förberedas till de som anmäler sig till årsmötet.

10. Övrigt

1. Studievägledning: MU-programmet har fått en ny studievägledare, enligt 
uppgifter från Patrik. Den gamla studievägledaren jobbar inte kvar på MU-
programmet, utan har ersatts av en ny. 

2. Datum för miljövetardagen: Efter diskussion kring lämpliga dagar beslutades
det att 16 november med största sannolikhet bli datumet för Miljövetardagen 
2016.

11. Ett avslutande styrelsemöte

Styrelsen kom fram till att pågående möte får vara det sista för denna styrelse. Ett 
överlämningsmöte kommer dock hållas med nästkommande styrelse, vid en tidpunkt 
som bestäms i samråd med denna.

12. Mötet avslutades 13.45
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