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Protokoll sektionsmöte Geosektionen
Plats: Sal A117, Luleå tekniska universitet.
Tid: 20 maj 2015 kl. 18:30

Närvarande:
30 medlemmar.
3 icke medlemmar samt inspektor Hans Matsson, se Bilaga 5.

§1.

Formalia

1.1.

Mötets öppnande
Gustav Lood Stark förklarade mötet öppnat kl. 18:46

1.2.

Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare tillika
rösträknare
Gustav Lood Stark föreslogs.
Mötet beslutade
att välja Gustav Lood Stark till mötesordförande.
Viktor Eriksson föreslogs.
Mötet beslutade
att välja Viktor Eriksson till mötessekreterare.
Adrian Larsson och Erik Bjänndal föreslogs.
Mötet beslutade
att välja Adrian Larsson och Erik Bjänndal till protokolljusterare, tillika rösträknare.

1.3.

Mötets behörighet
Mötet ansåg
att finna mötet behörigt enligt kapitel 4 paragraf 4:5 i stadgarna.

1.4.

Adjungeringar
Mötet beslutade
att adjungera in Hans Mattson, Niclas Bellmyr, Sanna Dahlberg och Viktor Lönnies med
närvarande-, yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.
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1.5.

Publicering på internet
Mötet godkände
att sektionsmötesprotokollet får publiceras på Geosektionens hemsida.

1.6.

Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att riva upp fastställande dagordning.
att lägga till 5.8 Studentrepresentant för Svenskabergmannaföreningen.
att godkänna dagordningen.

1.7.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat.
Mötet beslutade
att lägga föregående mötesprotokoll 2015-03-04 till handlingarna.
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§2.

Anmälningsärenden

2.1.

Kårstyrelsen informerar
Sanna Dahlberg från kårstyrelsen informerar.
Det har varit tvivel om man ska få behålla examinationsrätten men det har nu kommit beslut
och det har blivit godkänt.
Resultatet från undersökningen ”nöjd studentindex” har fastställts och det ser relativt bra ut.
Studenter vid Luleå tekniska universitet är nöjda med det undantaget att ombyggnationen
påverkar resultatet negativt. Dock skiljer resultaten från civilingenjörer och
högskoleingenjörer och det kommer att ses över.
Överlimningar pågår.
En ny lärarplattform planeras att ta över Fronter och det kommer att ske löpande under nästa
år när personal bestämmer sig för att gå över. Info om detta kommer att ske löpande.
Erika Werner är sjukskriven och därför är hon inte närvarande.
Matlab finns nu att ladda hem gratis för alla studenter.
Flera ombyggnationer pågår på universitetet och det är främst i A-huset som det sker. I Bhuset så pågår projektering för att modernisera för studenterna. I C-huset sker ingen större
förändring just nu men det som har gjorts är det nya mikrolandet. I D-huset har miljön inte
varit optimal. Sanering har pågått men det har inte blivit någon förbättring. När om- och
påbyggnationen är färdig i A-huset så riktas ombyggnationen till D-huset men projektering
kommer att ske löpande. I F-huset är de nya lokalerna färdigställda.
Projektering pågår för utomhusmiljön. Planering pågår för att bland annat knyta ihop alen
med Science Park.
Nästa KF-möte är 21 maj och där kommer man bland annat presentera rambudgeten
Sanna representerar nya Kårledningen.
Kommande event är bland annat Kårbanketten 23 maj och avslutningsfestivalen.

2.2.

Kårfullmäktige informerar
En ny styrelse har valts men talman är vakant och en ny Tulegrupp har klubbats igenom. Det
har hållits diskussioner angående programföreningar och styrmedel för sektioner. Nästa KFmöte är 21 maj och då kommer det bland annat tas upp angående representationskläder.

2.3.

Styret informerar, se Bilaga 1
Gustav Lood Stark presenterar.

2.4.

Subgrupper informerar

2.4.1

Bunkern
Bunkern har haft en målardag som var lyckad. Dock blev inte allt färdig men det kommer att
färdigställas längre fram.
Fortsatt arbete med Project-G.
Bunkern var med i Geoslaget och vann TKL-kampen.
Ett nytt tygmärke håller på att tas fram där man jobbar på designen. Tanken är att det ska
vara ett års unikt märke.

2.4.2

Repet

Repet har varit på målarfesten i bunkern, haft Geoslaget och hade teambuilding i lördags.
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Stumparna kommer få sina västar ikväll, 21 maj.
Fortsatt planering av Nolle-p pågår och planering av två sittningar i höst har även inletts.

2.4.3

S.T.E.N.
S.T.E.N. har den senast tiden avslutat jobb med rekrytering, anordnat Culture Shock som var
lyckat och arbetat med Procjet-G som fortlöper. Den 18 maj hölls sektionsmöte där nya
ledamöter valdes in och man var även på målarfesten i bunkern.

2.4.4.

Brinn
Brinn har haft sin vårsittning, brandpub 20 maj, 23 april var man i Kiruna och besökte
LKAB och Icehotel, ett studiebesök anordnades i stan hos WSP, 7 maj var man på Nordic
meeting i Haugesund, en spelkväll som anordnades var lyckad, vollybollkväll har hållits och
BRAND2015 hålls just nu där man har representanter.
Brinn håller på att ta fram nya märken och väntar på nya hoodies och andra kläder.
En ny resegrupp har valts där man planerar en resa till Kiev i höst.
Styret i Brinn håller på att planera Nolle-p och Project-G.

2.4.5.

Arktis
Arktis har haft gymnasielever som hälsade på på universitetet där man hade minikurser. En
resa har hållits till Kiruna angående stadsflytten där man besökte stadskontoret och LKABgruvan. Arktis har även haft Geopub och man var på målarfesten.
Planering av Project-G pågår, ett nytt styre kommer att röstas in med överlämning och nya
programtröjor har tagits fram.

§3.

Propositioner och motioner

3.1.

Proposition angående stadgeändring för kapitel 6 och reglementsändring
kapitel 1.1, se Bilaga 3
Gustav Lood Stark presenterar förslaget.
Efter diskussion beslutade mötet
att bifalla propositionen.

3.2

Proposition angående 2.4 eventutskottet, se Bilaga 4
Vera Öberg presenterar förslaget.
Mötet beslutade
att bifalla propositionen.

§4.

Beslut

4.1.

Ansvarsfrihet styret 2014, se Bilaga 2 Verksamhetsberättelse
Harald Börestam presenterar.
Revisionsberättelsen presenteras av de externa revisorerna och dem yrkar att de ska få
ansvarsfrihet.
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Mötet beslutade
att ge ansvarsfrihet till Geosektionens styrelse för år 2014.

4.2

Beslut angående senioravgiften 2015
Mötet beslutade
att fastslå senioravgiften till 20 kr.

§5.

Val
Valberedningen presenterade nomineringarna och motivering berättades.

5.1.

Ordförande
Mötet beslutade
att välja Hampus Hugoson till Ordförande till verksamhetsåret 2015-2016

5.2.

Vice Ordförande
Mötet beslutade
att välja Josef Persson till Vice Ordförande verksamhetsåret 2015.

5.3.

Sekreterare
Mötet beslutade
att välja Viktor Eriksson till Sekreterare verksamhetsåret 2015-2016.

5.4.

Vice UBS
Mötet beslutade
att välja Matilda Norell till Vice USB verksamhetsåret 2015-2016.

5.5.

Rep-0
Mötet beslutade
att välja Vera Öberg till Rep-O till hösten 2015.

5.6.

KF

Inskickade nomineringar saknades men på plats nominerades Elina Rautalinko, Emelie HedlundNilsson och Olle Bertilsson.
Mötet beslutade
att välja Olle Bertilsson, Elina Rautalinko och Emelie Hedlund-Nilsson till KFledamöter.

5.7

Valberedning

Gustav Lood Stark nominerade sig själv.
Mötet beslutade
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att välja Gustav Lood Stark till medlem i Valberedningen verksamhetsåret 2015-2016.

5.8

Val av Studentrepresentant för Svenskabergmannaföreningen
Mötet beslutade
att välja Viktor Lönnies till Studentrepresentant för
Svenskabergmannaföreningen.

§6.

Övriga frågor
Under KF-mötet, 21 maj, kommer förändringar angående Kurswiki tas upp. TKL har inte
lagt någon budget för att uppdatera den i fortsättningen. Det som kommer förändras är att
programrådet inte kommer att lägga kommentarer för kurserna i fortsättningen. Vad som
ytligare kommer förändras kommer lyftas under KF-mötet.
Hans Matsson undrar om kursutvärderingar finns att läsa. Sofia Skoglund förklarade att man
kan se den ”röda tråden” LTU:s hemsida men inte kommenterar.
Hampus Hugoson ställde frågan varför samma budget för LARV fortfarande ligger när det
inte finns någon projektledare.

§7

Avslutande formalia

7.1.

Nästa sektionsmöte
Näst sektionsmöte hålls under LP1, inget datum är fastställt än.

7.2.

Mötets avslutande
Ordförande Gustav Lood Stark avslutade mötet kl. 20:58

Gustav Lood Stark, mötesordförande

Viktor Eriksson, mötessekreterare

Adrian Larsson, justerare

Erik Bjänndal, justerare
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Bilagesamling

Sektionsmöte 20 maj 2015
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Bilaga!1:!Styret!informerar!!
Sedan!det!förra!sektionsmötet!har!det!löpande!arbetet!flutit!på.!
Ordförande!och!vice!ordförande!har!deltagit!på!ORDFRAD!tillsammans!med!
övriga!sektionen!samt!kåren!centralt.!!
Rutinerna!för!GEOFRAD!har!infunnit!sig!och!kommunikationen!genom!sektionen!
förbättras.!
Vi!jobbar!vidare!med!att!leta!sponsorer!samt!ser!över!hur!vi!ska!gå!över!till!en!
kontantfri!sektion.!!
Eventutskottet!har!kommit!igång!och!nu!gäller!det!att!få!in!rutiner!för!resterande!
av!verksamhetsåret.!!
En!projektgrupp!inom!styret!jobbar!aktivt!med!att!planera!och!förbereda!inför!
nolleperioden!2015.!!

Event !
Genomförda: !
• Märkesförsäljningen !
• Geopub!

Kommande: !
• NolleP!
• Gemensam sittning för hela sektionen !
• Infolunch om hemresande student, början av september. !
• Geopub!
!
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Bilaga!2.1:!Revisionsberättelse!
! !
!

!
!
!
!
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Bilaga!2.2:!Verksamhetsberättelse!
Ordförande
Harald Börestam, Ordförande, rapporterar att under verksamhetsår 2014 har följande
utförts:
De uppgifter som varit återkommande under verksamhetsåret är:

Styrelsemöten
Vi har under verksamhetsåret 2014 haft styrelsemöten i Geoexpen varje måndag (undantag
lov och tentaperioder) Till dessa har jag skickat kallelse samt hållit i varje möte. Vi har också
vid behov arrangerat extrainsatta längre styrelsemöten.

Ordföranderådet(ordfrad)
Varannan vecka har jag varit på ordfrad. I ordfrad sitter KO samt
ordförande och vice ordförande för Maskinteknolog-, I-, Data- samt Doktorandsektionen.

Kårfullmäktige (KF)
Under varje KF rapporterat vad Geosektionen har utfört sedan föregående KF samt haft ett
litet uppstartsmöte med KF-ledamöterna i läsperiod 1.

Ledningsgruppsmöte SBN
Jag har medverkat på ledningsgrupps möte för SBN under aret dessa halls ca 1 gång per
månad där har jag fört studenternas talan.

Sektionsmöten
Deltagit och lett 4 sektionsmöten en i varje läsperiod

Övrigt
•
•
•
•
•
•

Bakat semlor och delat ut dessa på!Semmeldagen !
Deltagit på!ST RABRUSTBEROV !
Inrättat sektionsföreningar för varje program, gjort fullständigt iom inröstning av
Arktis samt VOFF!
Överlämningshelg med Teknologkåren !
Deltagit och planerat sektionsdagen och sektionsmiddagen under nolle-p. !
Deltagit på!workshops med Teknologkåren angående arbetsmarknads-kontakter. !
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•
•
•
•

Geoaktivas deltagit. !
Deltagit och planerat GU-konferens tillsammans med SBN. !
Varit med och utsett årets Adelipris vinnare samt delat ut pris på!Geolussebalen. !
Deltagit på!Geolussebalen samt hjälpt till att arrangera fördrinken. !
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Vice UBS
Vice!utbildningsbevakningssamordnare,!Albin!Nilsson!
Jag!satt!som!Vice!utbildningsbevakningssamordnare!från!juli!2013!–!juni!2014,!där!jag!
som!vice!utbildningsbevakningssamordnare!genomfört!de!flesta!uppgifter!som!skall!
göras!av!en!UBS.!Gå!på!programråd!med!de!program!som!finns!under!Geosektionen,!
deltagit!på!styrelsemöten,!varit!på!UBSSråd,!haft!stormöten!med!
programrådsrepresentanterna,!jobbat!med!studentärenden,!samt!rapporterat!in!min!
granskning!av!Kurswiki!till!utbildningsenhetens!ordförande.!Utöver!detta!har!jag!jobbat!
med:!
•

Definiering av posten!
Eftersom vUBS är en ny post har arbetet varit mycket riktat mot att definiera posten,
samt fördela arbetsuppgifter mellan UBS och vUBS.!

•

Projekt (ändring av utbetalningsrutin för sektionstillskottet)!
I november 2013 startade Teknologkåren ett projekt där ett förslag på!ett nytt sätt att
dela ut sektionstillskottet skulle läggas fram. Deltagare i projektgruppen var UO,
UBSar, sektionsordföranden samt programrådsrepresentanter.!

•

Tagit fram en utbildning för programrådsrepresentanter med UBS!
!

!

!
!
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Kassör
Joel!Carlsson,!Kassör,!rapporterar!att!under!verksamhetsåret!2014!har!följande!utförts:!
Då!jag!varit!kassör!under!2014:s!verksamhetsår!så!har!stor!del!av!sysslorna!varit!rutin!
arbeten!med!bland!annat!bokföring,!ordnat!nästa!års!budget!samt!skött!kassan.!Jag!har!
även!varit!på!lunchmötena!och!försökt!att!hjälpa!till!de!andra!posterna!då!det!behövs.!
Tillsammans!med!de!tre!andra!sektionskassörerna!så!skedde!det!ett!arbete!under!våren!
med!att!bygga!ihop!en!gemensam!”kassörbok”!med!teknologkåren.!

Ekonomi!
•

Bokfört alla nödvändiga ekonomiska händelser!

•

Korrigerat föregåendes års bokföring så!att den stämmer!

•

Betalat ut ersättningar för inköp!

Övrigt!
•

Varit aktiv under Nolleperioden 2014 med sektionsmiddagen!

•

Deltagit på!Semledagen!

•

Hjälpt till under vinterfestivalen!

•

Suttit i Geoexpen!

Förutom!det!så!har!jag!deltagit!på!tre!kassörråd!med!de!andra!kassörerna!och!kansliet.!
Slutligen!så!hade!jag!överlämning!med!den!nya!kassören!samt!slutförde!bokslutet!för!
2014:s!verksamhetsår.!
!
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Vice ordförande
Emelie&Hedlund&Nilsson,&Vice&ordförande,!rapporterar!att!sedan!senare!del!av!

mandatperioden!för!2013/2014,!första!januari!till!och!med!den!31!maj,!samt!första!
delen!av!mandatperioden!2014/2015,!första!juni!till!och!med!31!december,!har!följande!
utförts:!

Stadge'(och(reglementsändringar(
Under!2014!röstade!sektionen!inte!igenom!några!stadgeändringar!varpå!stadgarna!är!
oförändrade.!De!reglementsändringar!som!genomförts!är!dels!att!två!sektionsföreningar!
röstats!in!under!2014,!samt!efter!röstning!har!en!korrigering!av!hur!Geosektionens!
styrelse!(härefter!förkortat!styrelsen)!ska!betala!ut!föreningsbidrag!gjorts.!Ändringarna!
återfinns!i!Geosektionens!stadgar!och!reglementen!på!hemsidan!eller!inne!på!
expeditionen!(förkortat!expen).!!

Ordföranderådet((Ordfrad)(
Jag!har!deltagit!på!i!stort!sett!alla!Ordfrad!som!hållits!under!året!och!framfört!styrelsens!
talan!tillsammans!med!Geosektionens!föregående!Ordförande,!Harald!Börestam.!
Ordfrad!består!av!Ordförande!och!vice!Ordförande!för!alla!de!sektioner!som!ligger!under!
Teknologkåren,!samt!KårS!och!Vice!kårordförande.!Ordfrad!sammanträder!på!
Kårordförandes!kallelse!varannan!vecka.!
Jag!har!till!Ordfrad!bland!annat!lyft!frågan!om!ett!samarbete!mellan!kåren!och!
Norrbottensteatern.!Det!för!att!öka!mervärdet!för!våra!studenter!som!studerar!på!
campus!i!Luleå.!Jag!inledde!förhandlingar!med!Norrbottensteatern!och!jag!lämnar!över!
bollen!till!min!efterträdare!Gustav!Lood!Stark!för!att!säkerställa!den!”deal”!som!är!på!
gång!att!utformas.!
Vidare!har!diskussioner!förts!kring!ett!förslag!om!gemensamma!profilkläder!både!för!
sektioner!och!för!kåren!centralt.!Det!för!att!öka!studenternas!bild!av!kåren!som!en!
helhet.!Förslag!till!profilklädsel!ska!tas!fram!januari!2015!i!och!med!invalet!av!ny!
styrelse!för!Geosektionen.!

Internt(styrelsearbete( (
För!att!styrelsens!arbete!ska!fungera!optimalt!krävs!det!goda!förutsättningar!för!
ledamöterna.!Utan!dem!och!deras!ansvarsposter!skulle!arbetet!vara!en!omöjlighet.!Min!
viktigaste!uppgift!som!vice!ordförande!har!därför!varit!att!vara!tillgänglig!som!stöd!och!
”bollplank”!för!ledamöterna!under!året.!Jag!inledde!min!mandatperiod!med!att!hålla!
utvecklingssamtal!för!att!få!en!bild!av!ledamöternas!inställning!och!tankar!kring!
styrelsearbete.!Med!den!informationen!som!grund!har!jag!gjort!mitt!bästa!för!att!
motivera,!inspirera!och!även!stötta!där!det!har!behövts.!
Ett!område!jag!såg!utvecklingspotential!inom!när!jag!klev!på!min!post!var!
kommunikationen!mellan!styrelsen!och!sektionsföreningarna.!Därför!lade!jag!som!mål!
att!under!2014!förbättra!kommunikationen!mellan!föreningarna!och!styrelsen,!i!syftet!
att!ge!studenterna!en!enhetlig!bild!av!Geosektionen.!Eftersom!ett!enat!yttre!bygger!på!
ett!enat!inre,!där!alla!delar!i!sektionen!samarbetar!med!varandra!för!att!växa!som!helhet.!!
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Jag!fann!stöd!för!mitt!mål!hos!styrelsen,!och!som!ett!led!i!att!förbättra!samarbetet!mellan!
Geosektionens!styrelse!och!dess!sektionsföreningar!utformade!vi!tillsammans!med!
föreningarna!under!våren!2014!ett!PM.!PM:et!klargör!hur!föreningar!och!styrelsen!ska!
förhålla!sig!till!varandra.!
Vidare!organiserade!jag!planeringen!av!Geosektionens!Nolleperiod!där!jag!fördelade!
olika!ansvarsområden!inom!styrelsen!för!att!effektivisera!förarbetet.!I!Geosektionens!
Nolleperiod!ingick!Harry!PotterSsittningen,!sektionsdagen!och!sektionskampen.!Mitt!mål!
med!Nolleperioden!var!att!de!nya!studenterna!tidigt!skulle!förstå!vilken!sektion!och!
förening!de!tillhörde,!samt!vad!Geosektionen!gör!för!sina!medlemmar.!Det!för!att!
studenterna!tidigt!skulle!finna!sin!tillhörighet!i!kåren!och!därefter!vilja!bli!medlemmar,!
något!som!alla!i!styrelsen!såg!betydelse!av!och!ville!jobba!för.!
För!att!nya!studenter!lättare!skulle!förstå!vad!Geosektionen!är,!såg!styrelsen!det!som!en!
självklarhet!att!alla!sektionens!organ!skulle!vara!representerade!under!Nolleperioden.!
Styrelsen!bjöd!därför!in!sektionsföreningarna,!Bunkern!och!Repet!till!att!sitta!med!i!
NolleperiodsSplaneringen.!Det!för!att!lättare!kunna!sköta!planeringarbetet,!samt!höra!
och!ge!plats!åt!allas!idéer.!Till!möten!som!behandlande!Nolleperioden!bjöds!även!VOFF!
in,!då!styrelsen!fann!det!relevant!att!låta!dem!ta!hand!om!utbildningarna!Väg!och!vatten!
samt!Samhällsbyggnad.!Det!eftersom!VOFF!är!en!förening!riktad!mot!de!programmen.!
Sammanfattningsvis!är!jag!väldigt!stolt!över!styrelsens,!programföreningarnas,!
Bunkerns!och!Repets!arbete!inför!och!under!Nolleperioden,!utan!dem!hade!
Geosektionen!inte!lyckats!genomföra!Nolleperioden.!Jag!lämnar!styrelsen!med!
vetskapen!om!att!det!jobbar!väldigt!fina!människor!ideellt!för!denna!sektion.!Jag!ser!
även!att!arbetet!med!att!förbättra!kontakten!till!föreningarna!alltid!kan!utvecklas.!
Eftersom!samarbete!är!grunden!till!en!stark!sektion,!vilket!är!en!förutsättning!för!att!
kunna!ge!mer!tillbaka!till!sektionens!medlemmar.!

Rekrytering(för(Samhällsbyggnad(och(naturresurser,(SBN(
Tidigare!år!har!Geosektionen!funnits!med!som!en!naturlig!del!i!SBN:s!
rekryteringsarbete.!Rekryteringsarbetet!från!SBN:s!sida!har!under!2014!legat!på!is,!
vilket!framförallt!berott!på!omstrukturering!i!ledningen!för!rekrytering!på!SBN.!På!
initiativ!av!tidigare!UBS,!Jesper!Dalgren,!startade!vi!två!tillsammans!upp!en!ny!kontakt!
med!SBN!för!se!på!möjligheterna!att!återuppta!rekryteringsarbetet.!Vi!ansåg!att!idén!
med!”Hemresande!student”!var!ett!bra!koncept!för!att!locka!studenter!till!LTU!och!SBN.!
Det!gynnar!i!längden!LTU,!SBN!och!framförallt!även!Geo.!Efter!ett!gemensamt!arbete!
med!SBN!formade!vi!en!ram!för!hur!Geo!ska!delta!i!rekryteringsarbetet,!och!från!och!
med!2015!kommer!”Hemresande!student”!att!drivas!av!Geosektionen.!
Övriga&uppdrag&som&jag&deltagit&i&

•

Fokusgrupp*”Mål/*och*visionsdokument”!
Jag satt under våren 2014 med i en fokusgrupp med dåvarande kårordförande Oscar
Köhler i ledningen. Fokusgruppen granskade och korrigerade kårens mål- och
visionsdokument. !
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•

Möte*med*kontaktpersoner!
Kåren centralt upprättade hösten 2014 något som kallas kontaktpersoner till
sektionerna, i syfte att förbättra flödet av information både i uppåt- och nedåtstigande
led. Kontaktpersonerna hade regelbundna träffar med styrelsen och jag har aktivt
deltagit på!de träffarna.!

•

Kårfullmäktige,*KF!
Jag har sammankallat Geosektionens ledamöter för en träff inför varje KF (förutom
ett), och under träffarna lyssnat till deras diskussioner kring det som sedan skulle
komma att behandlas under fullmäktige. Därtill har jag även deltagit på!KF vid 5 av 7
tillfällen.!

•

Styrelsemöten!
Vid de tillfällen ordförande inte varit närvarande har jag kallat till styrelsemöten och
lett dem.!

•

Granskning*av*VOFF:s*stadgar**
Styrelsen hjälpte under våren 2014 till med att utforma och granska VOFF:s stadgar.
Under hösten agerade jag sedan bollplank åt VOFF kring finjusteringen av stadgarna.
Den hjälpen gavs inför deras presentation av föreningen på!fjärde sektionsmötet 2014,
där VOFF sedermera röstades in som programförening under Geosektionen.

•

Sektionsföreningarnas*årsmöten!
Jag har under 2014 deltagit på!S.T.E.N:s och BRINN:s årsmöten.!

•

Workshops*och*utbildningar*!
Under året har en rad utbildningar anordnats av kåren i syfte att fortbilda
styrelsemedlemmar i sektionerna. Jag har deltagit på!ett antal av utbildningarna.
Vidare har jag deltagit i en av kåren anordnad workshop om hur vi ska jobba för att
öka engagemanget för kåren. !

•

Fokusgrupp*för*”En*väg*in”*
I fokusgruppen arbetade representanter från sektionerna vid TKL samt
Arbetsmarknadsenhetens ordförande kring idén om ett loggsystem över företag som
kontaktas av sektioner/kåren centralt på!LTU. Just denna idé!lades senare på!is. !

•

SBN:s*Välkomstmiddag
Efter!Geosektionens!välkomnande!av!nya!studenter!under!Nolleperioden!var!det!
SBN:s!tur!att!göra!detsamma,!genom!att!bjuda!studenterna!på!middag!och!låta!
dem!lyssna!på!några!utexaminerade!studenter!från!SBN.!En!tillställning!som!
planerades!av!Jesper!och!jag,!och!under!middagen!hjälpte!Alfred!och!Johanna!från!
styret!till!samt!Repet.!
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•

Evenemang*arrangerade*av*styret
Vidare har jag deltagit i följande event arrangerade av styret; !
- Vinterfestivalen, Geo grillade hamburgare och lät Georg utmana studenter på!
pingvinrace.!
- Movember, Ett event som samlade in pengar till forskning om prostatacancer.!
- St.*Rabrustberov, Styret bjöd in aktiva inom Geo på!en fest tillsammans.!
- Semmeldagen,*Lagom till Fettisdagen och Geosektionens årsdag bjöd vi på!semlor.!
- En*dag*på*LTU, Vi stod i ljusgården och mötte gymnasielever som besökte LTU.!

•

Daglig*drift i styret, så!som att sitta i expen under öppettider. Vidare har jag bokat
lokal, skrivit och sammanställt ”Styret informerar”!samt bakat fika inför
sektionsmöten.!

!
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Studerandeskyddsombud
Axel!Flodin!Vacher,!Studerandeskyddsombud!(SSO),!rapporterar!att!under!
verksamhetsår!
2014!har!följande!utfört:!

Studie(Miljö(Kommittén((SMK)(
Deltagit!i!alla!SMK!som!hållits!under!vårterminen!där!jag!framfört!en!hel!mängd!förslag!
på!åtgärder!som!skulle!kunna!tas!angående!miljön!på!campus!samt!studiehälsan.!Dessa!
åtgärder!omfattar!bland!annat!cykelparkeringar!och!försök!att!förbättra!kaffe!kvalitén!i!
våra!kaffeautomater.!

Skyddsrond(
Som!SSO!har!jag!även!deltagit!på!den!skyddsrond!som!hölls!för!Kemilabbet!där!jag!
tillsammans!med!ett!flertal!anställda!på!Akademiska!Hus!samt!LTU!gick!igenom!dem!
säkerhetsåtgärder!som!finns!på!plats!vid!dessa!lokaler!samt!dem!brister!som!då!fanns,!
däribland!kemister!som!inte!märker!sina!prover!och!papperskorgar!som!mystisk!
försvinner.!

Egna(projekt(
Under!den!tid!jag!befann!mig!i!Luleå!hann!jag!påbörja!samt!slutföra!ett!fåtal!projekt!för!
att!få!Geosektionen!att!nå!ut!till!våra!medlemmar!lite!mer!än!innan.!Detta!arbete!har!
omfattat!en!ny!design!av!veckomejlet,!en!broschyr!och!ett!antal!mindre!projekt.!

Representation(
Som!medlem!av!Geostyret!har!jag!även!försökt!representera!sektionen!på!bästa!möjliga!
sätt.!I!och!med!detta!har!jag!försökt!delta!i!dem!flesta!event!som!vi!hållit!eller!medverkat!
i.!Jag!har!även!försökt!hjälpa!varje!styrelsemedlem!på!något!sätt,!vissa!lättare!att!hjälpa!
än!andra.!

Kondomer(
Jag!har!utöver!allt!annat!även!haft!hand!om!sektionens!kondomskål!och!dess!påfyllning.!
Jag!kan!inget!annat!än!att!hoppas!på!att!jag!lyckats!med!detta!arbete!bättre!än!vad!någon!
annan!tidigare!gjort!och!att!Geosektionen!fortsätter!på!att!hålla!mycket!god!standard!
gällande!att!vara!i!framkant!inom!kondomutdelningen!här!på!LTU.!
!
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Medlemskontakt
Medlemskontakt 2014!
Daniela Backlund!
073-4077137!
danbac-2@student.ltu.se!
!
Januari!
S Deltog!på!överlämning!med!gamla!styret.!
S Representerade!Geostyret!på!LARV:s!mingelkväll.!
Februari!
- Planering av styrelsens kommande arbete under året. Diskussion om vad våra mål och
riktningar skulle vara.
Mars!
S Deltog!på!semlebak!med!resten!av!styret!hemma!hos!vice!ordförande!Emelie.!Delade!
sedan!ut!dessa!på!Geosektionens!födelsedag!den!5!mars!i!Bunkern.!!
S Deltog!i!planeringen!av!sektionens!aktivitet!under!Vinterfestivalen!som!anordnas!av!
Stil!och!Ltu.!
S Sammankallade!Repet!och!Bunkern!till!möte!för!att!gå!igenom!årets!event!och!skapa!
en!kommunikation!mellan!oss.!
• Bokade!lokal!till!sektionsmiddagen!under!nollep.!Började!övrig!planering!inför!
nollep.!Satte!upp!målet!att!få!nollorna!att!verkligen!förstå!vad!Geosektionen!är!för!
något.!
S Deltog!med!ett!lag!från!styret!på!Georg!Cup.!
S Deltog!på!sektionsmöte!1.!
April!
S Planerade!och!deltog!på!universitetets!så!kallade!minimässa!för!gymnasielever.!
Sammankallade!elever!från!programmen!under!SBN!som!var!med!och!
representerade!institutionen.!
S Fortsatt!planering!av!nollep,!såsom!sektionsdagen,!sektionsmiddagen!och!
sektionskampen.!
S Planerade!och!genomförde!St!Rabrustber.!Först!var!det!aktiviteter!utomhus!därefter!
mat!och!aktiviteter!i!Bunkern.!
Maj!
S Deltog!i!planeringen!av!phösargasquen!som!blev!en!sittning!i!Bunkern!där!vi!bjöd!
phösarna!på!tacos.!
S Fortsatt!planering!av!nollep,!såsom!sektionsdagen,!sektionsmiddagen!och!
sektionskampen.!
S Deltog!på!sektionsmöte!2.!
Augusti!(=nolleperioden)!
S Deltog!på!sektionsdagen!och!började!därefter!att!göra!i!ordning!
centrumrestaurangen!inför!kvällens!sektionsmiddag.!
• Planerade,!ansvarade!för!och!höll!i!styrets!aktivitet!under!sektionskampen.!
September!
S Deltog!på!sektionsmöte!3!där!vi!utöver!den!vanliga!dagordningen!också!ordnade!
overallprovning.!
!
!
!
!
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Oktober!
- Planerade kampanjen Geo grows mustasch aka Movember.
!
!
!
November!
S Genomförde!kampanjen!Geo!grows!mustasch!aka!Movember.!Bland!annat!genom!
mycket!aktivitet!på!Facebook!och!genom!att!stå!i!Ljusgården!och!sälja!tygmärken!vid!
flera!lunchtillfällen.!
S Satt!som!sekreterare!i!pedagogique!akademien!som!utsåg!Adéliepristagaren!2014.!
S Började!planera!fördrinken!för!Geolussebalen.!

December!
S Deltog i sektionsmöte 4.!
S Genomförde fördrinken till Geolussebalen. Deltog också!på!Geolussebalen.!
S Planerade, organiserade och deltog på!St Rabrustberov som denna gång var en fest
i Bunkern med olika årtionden som tema.!
!
!
Övrigt!som!skett!kontinuerligt!under!året:!
S Suttit i Geoexpen.!
S Skickat medlemsmejl med nyheter om vad som händer inom sektionen och på!
skolan samt mejlkallelser till sektionsmöten.!
S Uppdaterat Facebook med nyheter och aktiviteter på!campus och i övriga Luleå.!
S Administrerat mejladresser.!
S Deltagit på!SOL och INFRAD.!
S Deltagit på!utbildningar inom bland annat presentationsteknik och ledarskap.!
S Möten med event- och arbetsmarknadsutskottet där det diskuterats mycket om hur
vi grupper i sektionen skall samarbeta kring arbetsmarknadsevent.!
S Representation för Geosektionen på!diverse sittningar, tävlingar, möten och event.!
*
!
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PR-info
Melinda!Winninge,!PRSinfo,!rapporterar!att!under!verksamhetsår!2014!har!följande!
utförts:!!
Sammanfattning!!
Under!året!har!flera!olika!event!ägt!rum!och!först!ut!var!Vinterfestivalen!där!styret!
grillade!parisare!och!anordnade!pingvinrace.!Därefter!kom!fettisdagen!och!Georgs!
födelsedag,!och!vi!firade!detta!genom!att!dela!ut!semlor!till!våra!medlemmar.!När!Georg!
hade!namnsdag!lekte!vi!kurragömma!i!katakomberna.!Vi!anordnade!även!en!
Phösargasque!för!de!som!skulle!phösa!program!under!Geosektionen.!Våren!avslutades!
med!en!kampanj!där!syftet!var!att!sprida!informationen!kring!vad!Teknologkåren!och!
Geosektionen!gör!för!studenterna.!Jag!arbetade!bland!annat!med!att!ta!fram!grafiskt!
material!till!kampanjen.!!
Under!våren!utveckale!jag!Geosektionens!nya!hemsida.!Tillsammans!med!Daniela!
Backlund!och!Alfred!Tolvtin!startade!jag!även!ett!eventS!och!arbetsmarknadsutskott.!!
Hösten!började!med!en!nolleperiod!där!vi!var!med!och!anordnade!sektionsdagen,!
sektionskampen!och!sektionsmiddagen.!Till!nolleSp!tog!jag!fram!profilprodukter!som!
kan!användas!vid!olika!event.!Jag!köpte!även!in!tandborstar!och!pins!som!delades!ut!till!
alla!nya!studenter,!samt!gjorde!en!informationsfilm!om!Geo.!!
Senare!under!hösten!drog!vi!igång!kampanjen!Geo!Grows!Mustache!aka!Movember!till!
förmån!för!cancerforskning.!Jag!arbetade!mycket!med!detta!och!tog!bland!annat!fram!
det!märke!som!såldes!under!kampanjen.!
Planscher!!
•

Fettisdagen !

•

Sektionsmöte 2014-03-13 !

•

Georgs namnsdag !

•

Valberedning - Sommarval !

•

Sektionsmöte 2014-05-07 !

•

Sektionsmöte 2014-09-24 !

•

Geo Grows Mustache aka Movember !

•

Adeliépriset !

•

Hemresande student!

•

Valberedningen –!Sök geostyret 2015!
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•

Sektionsmöte 2014-12-02 !
!
Inköp!!

•

Profilkläder till styret!

•

Tygmärken –!Bl.a. NRT, Civil engineering, Bunkern, Brinn, Repet, Geo Grows
Mustache !

•

Spegater –!Bl.a. IMPoch NRT !

•

Tandborstar och pins för nolleperioden !

•

Profilmaterial –!Banderoll och roll-up!

!
Övrigt!!
•

Event- och arbetsmarknadsutskott!

•

Inforad-möten!

!
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UBS
Jesper&Dalgren,&UBS, rapporterar att under verksamhetsår 2014 har följande utförts:
UBS>råd&
På!UBSSråden!har!det!under!våren!har!vi!diskuterat!kring!kurswiki!vad!syftet!med!den!
sidan!är!och!hur!den!kan!förbättras!för!att!vara!med!behjälplig!studenterna.!Vi!hade!
även!tankar!på!att!prova!Luleå!studentkårs!arrangemang!med!tentastugor!för!matte!och!
fysik!kurserna.!Detta!hans!dock!inte!med!innan!sommaren.!Sedan!behandlade!vi!även!
anonyma!tentamen!och!hur!studentärende!rapportering!kan!se!ut!i!framtiden.!Där!
utbildningsbevakning.se!nu!har!införts.!!
Eftersommaren!när!nya!utbildningsenhets!ordf.!(UO)!och!de!nya!UBSSarna!hade!tillträtt!
drog!vi!snabbt!igång!med!att!utse!”årets!bästa!lärare!2014”.!Det!kom!även!upp!att!LTU!
vill!utforska!möjligheten!att!införa!programmering!som!en!baskurs!i!alla!
civilingenjörsutbildningar.!Det!har!även!förts!diskussioner!varför!så!få!åker!på!
utlandsstudier!och!vad!skolan!kan!göra!för!att!underlätta!detta.!Det!sas!även!att!det!
skulle!göras!en!storsatsning!för!att!försöka!förbättra!kursen!R0005N!där!ISubsen!fick!
ansvaret!att!sammanställa!de!olika!sektionernas!åsikter!inkomna!från!
programrådsrepresentanterna.!

GU'möten(SBN(
De!som!har!diskuterats!under!hela!verksamhetsåret!på!GUSmötena!har!varigt!
omstruktureringen!av!grundutbildningen.!Detta!har!nu!genomförts!i!årsskiftet!
2014/2015!och!vi!har!fått!en!ny!huvudutbildningsledare!(HUL),!Catrin!Edelbro,!i!och!
med!att!Lars!Bernspång!rör!sig!mot!pensionsåldern.!Då!brandingenjörsprogrammet!blev!
underkänt!av!UKÄ!hösten!2013!har!det!varigt!en!del!diskussion!vad!som!ska!göras!för!
att!förstärka!det.!Det!har!även!kommit!upp!en!del!saker!som!inte!är!direkt!kopplat!till!
utbildning!utan!sociala!evenemang,!så!som!nolleSp,!välkommstsittningen,!vår!sittningar!
osv.!!

Vice(UBS(
Jag!och!Albin,!(vice!UBS!2013/2014)!satte!oss!ner!på!våren!och!utvärderade!hur!vice!
UBS!hade!varit,!vad!som!funka!bra/mindre!bra!och!hur!vi!tyckte!att!den!rollen!ska!se!ut!i!
fortsättningen.!

Stormöten(
Jag!kom!överens!med!Albin!att!det!kändes!alldeles!för!mycket!att!ha!stormöten!en!gång!
varje!läsperiod!då!inte!mycket!hinner!hända!på!en!sådan!kort!tid.!Detta!innebär!att!jag!
bara!har!haft!ett!stormöte!på!våren!där!det!var!bra!närvaro!och!SSO!var!även!delaktig!för!
att!kunna!svara!på!frågor!om!studiemiljön!direkt.!Under!hösten!hade!jag!ett!möte!där!jag!
försökte!förmedla!vad!det!innebär!att!vara!programrådsrepresentant,!vad!som!är!viktigt!
och!vad!det!innebär.!Den!blev!uppdelad!på!två!olika!dagar!för!att!alla!skulle!kunna!var!
med.!
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(
(
Studentärenden(
Det!har!inkommit!ganska!många!studentärenden!under!året!och!jag!har!gjort!mitt!bästa!
för!att!lösa!alla!på!ett!tillfredställande!sätt.!!

Fokusområde(
Då!jag!går!brandingenjör!och!brandingenjörsprogrammet!(BI)!blev!underkänt!av!UKÄ!
har!jag!fokuserat!på!att!arbeta!för!att!ge!studenterna!en!röst!i!det!förbättringsarbete!som!
görs!för!programmet!så!att!det!kommer!att!vara!kvar!på!LTU.!BI!har!även!fått!en!ny!
utbildningsledare!(UL)!som!jag!har!haft!tät!kontakt!med!i!början.!!

Övrigt(styrelsearbete(
Jag!har!deltagit!på!de!flesta!styrelsemöten!och!de!gemensamma!styrelseevenemang!som!
vi!har!genomfört!under!verksamhetsåret!2014.!
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Arbetsmarknadskontakt
Arbetsmarknadskontakt!2014,!Alfred!Tolvtin,!rapporterar!att!under!föregående!
verksamhetsår!har!följande!utförts:!
Jag!inledde!mitt!verksamhetsår!med!förhoppningen!om!att!skapa!fler!företagskontakter!
som!berör!flera!av!våra!olika!programområden!och!därmed!inte!endast!arbeta!utifrån!
dem!kontakter!som!redan!hade!blivit!etablerade!från!tidigare!år.!Medan!jag!gjorde!detta!
var!det!även!min!uppgift!att!förvalta!dessa!tidigare!nära!samarbete!med!LKAB,!
Institutionen!för!Samhällsbyggnad!och!Naturresursteknik!(SBN)!samt!ett!nytt!samarbete!
som!hade!inletts!med!NCC.!Mina!riktlinjer!att!arbeta!utifrån,!sponsringsmässigt,!var!den!
budget!som!var!framtagen!av!2013!års!sektionsstyrelse.!Tyvärr!så!visade!det!sig,!som!
väntat,!att!processen!med!att!skapa!nya!företagskontakter!var!otroligt!tidskrävande!och!
oftast!slutade!utan!napp.!Stora!delar!av!läsperiod!1!och!2,!fram!till!sommaren,!ägnades!
åt!dessa!försök.!Hela!summan!för!middagen!sponsrades!av!SBN.!Till!hösten!utformades!
arbetsmarknadsutskottet!där!PRSinfo!blev!ordförande,!arbetsmarknadskontakt!och!
medlemskontakt!blev!viceordförande!för!detta!utskott.!Företagsevent!med!LKAB!som!
värd!anordnades!på!STUK!där!cirka!40!studenter!närvarade.!Med!NCC!anordnades!det!
en!informationslunch!för!årskurs!ett!och!två!för!VägS!och!vatten!samt!Arkitektur.!!
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Sekreterare
Josef(Persson,(Sekreterare:(
Jag!var!sekreterare!under!vårterminen!2014.!Sekreterarens!huvudsakliga!uppgift!är!att!
förbereda!vissa!dokument!och!föra!protokoll!vid!sektionsmöten!och!styrelsens!möten.!
Utöver!detta!har!jag!hjälpt!till!med!att!planera!och!genomföra!olika!event!bland!annat!!
S

Geosemlor!

S

Geos medverkan på!vinterfestivalen!

S

Sektionsdagen och sektionsmiddagen på!Nolle-P!

S

Geos repressentation på!minimässan för gymnasieelever!

S

Tacokvällen för Geos phösare.!

!
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Bilaga!2.3:!Resultatrapport!

!
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Bilaga 2.4: Balansrapport

!
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Bilaga!3:!Preposition!angående!
stadgeändring!för!kapitel!6!och!
reglementsändring!kapitel!1.1!!
Kårstyrelsen har nyligen röstat igenom att införa programföreningar i sektionerna.
Bakgrunden och syftet till det är att en programförening ska känna en tydligare tillhörighet i
organisationen och genom detta öka engagemanget. Ett ekonomiskt incitament skall implementeras
för att starta eller knyta programföreningar till Teknologkåren. Denna policy är tänkt att reglera hur
det ekonomiska incitamentet skall hanteras.
Syftet med programföreningar är främst att värna och öka sammanhållningen mellan studenter och
även framtida alumner inom specifikt program. Föreningarna förväntas skapa och värna
om programtraditioner, arbeta för utbildningskvaliteten och verka för ett brett utbud av studiesociala
evenemang.

För att man ska få vara en programförening eller att en sektionsförening ska få bli en
programförening behöver vissa krav uppfyllas. Då de kraven inte finns i den nuvarande
stadgan för sektionsföreningar föreslås stadgeändring för hela Kapitel 6 samt
reglementesändringar till.
Vi, Geosektionens styrelse, föreslår följande ändringar:
att ändra namn på Kapitel 6 i stadgarna:
Från: Sektionsföreningar
Till: Programföreningar/Sektionsföreningar
att ändra paragraf 6:1:
Från: 6:1 En fristående förening med en verksamhet som kan vara Geosektionens
medlemmar till gagn kan ansöka om att bli en sektionsförening.
Till: 6:1 En fristående förening med en verksamhet som kan vara Geosektionens medlemmar
till gagn kan ansöka om att bli en sektionsförening eller programförening.
att ändra paragraf 6:2:
Från: 6:2 För att en förening ska kunna bli sektionsförening krävs en ansökan till
sektionsmötet.
Ansökan ska innehålla en beskrivning av sektionsföreningens huvudsakliga verksamhet och
syfte, vilka förmåner föreningen önskar åtnjuta samt hur dessa förmåner får användas.
Till: 6:2 För att en förening ska kunna bli en sektionsförening eller programförening krävs en
ansökan till sektionsmötet.
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Ansökan ska innehålla en beskrivning av sektionsföreningens/programföreningens
huvudsakliga verksamhet och syfte, vilka förmåner föreningen önskar åtnjuta samt hur dessa
förmåner får användas.
För att en förening ska bli en programförening krävs ovanstående i Paragraf 6:2 och att
föreningen har minst en ordförande, en kassör samt en utbildningsbevakare.
att ändra paragraf 6:3:
Från: 6:3 En förteckning av alla till Geosektionen anslutna sektionsföreningar ska finnas i
Geosektionens reglementen.
Till: 6:3 En förteckning av alla till Geosektionen anslutna sektionsföreningar ska finnas i
Geosektionens reglementen.
En separat förteckning av alla till Geosektionen anslutna programföreningar ska finnas i
Geosektionens reglementen.
att ändra paragraf 6:4:
Från: 6:4 Sektionsföreningen ska ha en av sektionsstyrelsen godkänd stadga som inte får
strida mot Geosektionens stadga eller reglemente.
Till: 6:4 Sektionsföreningen/programföreningen ska ha en av sektionsstyrelsen godkänd
stadga som inte får strida mot Geosektionens stadga eller reglemente.
att införa en ny paragraf 6:5, Utbildningsbevakning, samt att ändra nuvarande paragraf 6:5
till 6:6. Paragraf 6:5 ska innehålla följande:
En programförening skall inom sitt/sina program aktivt bedriva utbildningsbevakning samt
finnas utbildningsbevakningssamordnarna i sektionsstyrelsen till hands.
att ändra nuvarande paragraf 6:5 till 6:6 samt:
Från: 6:5 Båda parter äger rätt att häva sektionsföreningsskapet, förutsatt att båda parterna
fullföljt sina åtagande gentemot den andra parten.
Till: 6:5 Båda parter äger rätt att häva sektionsföreningsskapet/programföreningskapet,
förutsatt att båda parterna fullföljt sina åtagande gentemot den andra parten.
att ändra 1.1.2 i reglementet:
Från: Sektionsförening har rätt att inför kommande budgetår söka bidrag för verksamhet från
Geosektionen. Bidrag utgår med maximalt 20 000 kr. Bidragets maxbelopp bestäms enligt
följande formel:
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20 000 x (antalet kårmedlemar i sektionensföreningen/antalet medlemmar i
sektionsföreningen)
Alumnmedlemmar står utanför ekvationen. Sektionsföreningens ansökan skall vara
Geosektionens styrelse tillhanda senast första november, Geosektionens styrelse lämnar
sedan ett förslag till verksamhetsbidrag till årsmötet. Geosektionen skall ha betalt ut
verksamhetsbidraget senast tre månader efter årsmötet. Användningen av
verksamhetsbidraget skall redovisas vid följande årsmöte.
Till: Sektionsförening och programförening har rätt att inför kommande budgetår söka bidrag
för verksamhet från Geosektionen. Bidrag utgår med maximalt 20 000 kr. Bidragets
maxbelopp bestäms enligt följande formel för sektionsföreningar:
10 000 x (antalet kårmedlemar i sektionsföreningen/antalet medlemmar i sektionsföreningen)
och följande formel för programföreningar:
20 000 x (antalet kårmedlemar i programföreningen/antalet medlemmar i programföreningen)
Alumnmedlemmar står utanför ekvationen. Sektionsföreningen/programföreningens ansökan
skall vara Geosektionens styrelse tillhanda senast första november, Geosektionens styrelse
lämnar sedan ett förslag till verksamhetsbidrag till årsmötet. Geosektionen skall ha betalt ut
verksamhetsbidraget senast tre månader efter årsmötet. Användningen av
verksamhetsbidraget skall redovisas vid följande årsmöte.
!
!
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Bilaga!4:!Proposition!angående!2.4!!
! Eventutskottet!!
Syfte
Att skapa en sektionsanda genom att samordna och hjälpa subgrupper med sociala aktiviteter för
Geosektionens medlemmar.

Ansvarighet
Rep-o leder mötet och är mötesordförande samt, Pr-info och medlemskontakt är viceordförande.
Tillsammans har dom ansvar för att samordna och leda Eventutskottets arbete.

Befogenheter
Att arbeta enligt instruktioner fastställda av sektionsstyrelsen.

Sammansättning
Alla Geosektionens sektionsföreningar/programföreningar som bedriver verksamhet i form av sociala
aktiviteter ska erbjudas plats i Eventutskottet. Utöver dessa och Medlemskontakten skall
Eventutskottet bestå av representationskommitténs ordförande.
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Bilaga!5:!Närvarolista
Namn

Geomedlem (Ja/Nej)

Anna Pettersson
Linus Halldeh

Ja
Ja

Alfred Tolutin

Ja

Erik Bjänndal

Ja

Hans Mattsson

Nej (Inspektor)

Felix Staffanson

Ja

Joel Carlsson

Ja

Johanna Mörtberg

Ja

Per Kautto

Ja

Niclas Bellmyr

Nej (Ekonomsektionen)

Mathilda Norell

Ja

Viktor Lönnies

Nej

Hampus Hugoson

Ja

Grevi Malaombo

Ja

Gustav Pettersson-Thurfjell

Ja

Greta Torstensson

Ja

Josef Persson

Ja

Anna Andersson

Ja

Adrian Larsson

Ja

Harald Börestam

Ja

Sanna Dahlberg

Nej

Bjrön GM

Ja

Elina Raualinko

Ja

Sofia Skoglund

Ja

Liv-Johanna Lindberg

Ja

Rustam Yamilov

Ja

Charlotte Jakobsson

Ja

Viktor Eriksson

Ja

Vera Öberg

Ja

Melinda Winninge

Ja

Annika Paulsson Gölin

Ja

Matilda Vikström

Ja

Gustav Lood Stark

Ja

Emelie Hedlund-Nilsson

Ja
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