Protokoll Styrelsemöte Naturvetenskapliga Föreningen
2017-02-09

Tid:

Kl 18.00

Plats: Gréens Villa

§1. Mötets öppnande
Tinn öppnade mötet kl 18.07.

§2. Val av mötesordförande
Mötet valde Tinn till mötesordförande.

§3. Val av mötessekreterare
Mötet valde Daniela till mötessekreterare.

§4. Val av justerare
Mötet valde Miro och Nicklas till protokolljusterare tillika rösträknare.

§5. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs löpande utifrån följande närvarolista:
Namn
Ann-Christine Troberg
Tinn Skyttevåg
Daniela Guasconi
Nicklas Österlund
Fredrik Nordin
Daniel Martling
Andreas Gidstedt
Karl Lundkvist
Miro Jääskeläinen
Ludvig Lindström
David Hasenson
Greta de Ridder
Erika Knutsson

Post

Eloy Vallina
Axelina Schmidt
Mimmi Bernfeldt (18.35-18.45)

(Ordförande)
(Vice ordförande)
(Sekreterare)
(Huschef)
(Kassör)
(Bokningsansvarig)
(1:a suppleant)
(Klubbmästare)
(Infoansvarig)
(popsekmästare)
(Bryggmästare)
(lagkapten)
(spexmästare)
(2:a suppleant)

§6. Adjungeringar
Mötet ger Eloy Vallina närvaro- och yttranderätt

§7. Fastställande av föredragningslista
Mötet fastställde föredragningslista enligt protokollets ordning.

§8. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Protokoll från 2017-01-18 godkändes och lades till handlingarna.

§9. Uppföljande av beslut
Det finns behov att skapa en lista där man sammanställer alla beslut man
tar på möten. Beslut: presidiet ansvarar för att hjälpa sekreteraren att
skriva en mall för denna lista, därefter är det sekreteraren som har ansvar
för den.

§10. Rapporter
Se bilaga 1.

§11. Ekonomi
Kassör Fredrik har fått överlämning.

§12. Fastställande av per capsulam-beslut
Inga per capsulam-beslut att fastställa.

§13. NSSA presenterar sig
NSSA är en grupp som startade inom naturvetenskapliga fakulteten, för att organisera
sociala aktiviteter för internationella studenter inom fakulteten. De vill gärna samarbeta
med NF, t.ex hjälpa till NF med finansiering om det är någon aktivitet som välkomnar
också internationella studenter. Fakulteten har också tillgång till villan, och NSSA skulle
vilja utnyttja mera av den. Om det gäller att beställa mat så kan det kontakta Cafe
Ruben.

§14. kårsdraget
Bakgrund: Kårsdraget vill repa med sin jam-grupp på villan en gång i månaden, gratis.
Som betalning kan de bjuda på 1-2 gratis spelningar under året (eg.
insparken).
Det diskuteras om en spelning på insparken inte kan skada spexbandet, men detta kan
det diskuteras om mellan Dasha, Erika och Elsa (ordförande kårsdraget).

Beslut: kårsdraget får spela gratis på villan. Det får själva kontakta bokningsansvarig för
att boka datum. Kontraktet kommer att gälla för en termin, med möjlighet
till förlängning
Daniela får uppdrag att skriva en kontrakt och visa den till NFs och kårsdragets styrelse.

§15. verksamhetsplan och budget 2017
-

Karl förklarar att KM ska köpa en ismaskin. Mimmi berättar förmåner

-

(kostnad, tid, mera cocktails). Det diskuteras om det är värt pengar, om
det finns plats och om den inte tar för mycket el.
medaljer.

Beslut: styrelsen godkänner budgetförslaget och verksamhetsplanen

§16. profilkläder
Fredrik avslöjar resultatet för färg-röstningen. hoodie: grön med vit tryck. t-shirt:
textil med grön tryck.
Fredrik får uppdraget att beställa profilkläder

vit

§17. Post och inbjudningar
Ingen inkommen post.
Vår inbjudan till cocktailpartyn har skickats ut. Nicklas är officiell
inbjudansansvarig.

§18. Kommande datum
§a. årsmöte 20 februari. David är fikaansvarig. Fotografering för
styrelseledamöter och sektionsansvariga innan årsmötet, Andreas Gidstedt är
fotograf.
§b. Kommande styrelsemöten (8 mars kl 18.00). Vi träffas 17.30 för att laga
mat, Axelina och Andreas lagar mat.

§19. Övriga frågor
-

-

Ska vi skaffa ett nytt bordstandar? David ansvarar för att kolla upp
kostnader till nästa möte.
Daniel behöver styrelsens godkännande för att hyra ut med
avvikande priser: till SUS för 1500 kr i hyra plus husvärd; till SU
angående infomöte om Singapore gratis, med Daniel som husvärd.
Styrelsen godkänner båda fallen.
ska vi skaffa styrelsemärken? nej.

§20. Mötets avslutande
Tinn avslutade mötet kl. 20.01

__________________________
Daniela Guasconi, Sekreterare

__________________________
Miro Jääskeläinen, Justerare

__________________________
Nicklas Österlund, Justerare

BILAGA 1: Rapporter
BILAGA 2: Budgetförslag
BILAGA 3: Verksamhetsplan

Rapporter
Här rapporterar var och en vad hen gjort fram till styrelsemötet torsdag 9 februari kl 18.00.
Ordförande
●
●
●
●
●
●
●
●

Arbetat med verksamhetsplan och budget 2017.
Skapat ett idédokument för styrelsens cocktailparty (se driven).
Representerat NF på SF:s Oscarssittning. Pysslade ihop en gåvostayett, Guldmyran,
som blev väldigt uppskattad.
Styrt upp en pub för deltagarna i SUS Buddyprogram, på villan 8 februari.
Assisterat i planeringen av Science slam 17 februari.
Varit på Campusrådsmöte med SF, HumF, Juristerna, FEST och SUS. Många verkar
se fram emot vårt cocktailparty 1 april :)
Skrivit kallelse till årsmötet. Satt upp kallelserna på campus.
Pratat med Miro angående nya flikar till hemsidan.

Vice ordförande
Representerat NF på SFs sittning, varit på budget- och verksamhetsplansmöte, jobbat med
informationsspridning på sociala medier, alla sektionsansvariga har nu tillgång till att lägga
upp saker på Facebook-sidan, alla event som är för alla studenter bör skapas genom den

sidan för att synas som ett enda NF, med förhoppning om att sidan blir mer aktiv i
fortsättningen.
Andre vice ordförande/sekreterare
- bokat rum för årsmötet
- varit på Campusrådmöte med de andra föreningarna
- pratat med kårsdraget angående samarbete
- hittat potentiella intresserade till att leda provningar med bryggeriet
- försökt hålla generellt koll på dokument och protokoll
Kassör
Huschef
Har bedrivit samtal (strid?) med universitetet och akademiska hus kring rivning av vägg
mellan kansli och pluggrum. Efter lite uppbackning från fakulteten som drog i lite trådar hos
universitetets fastighetschef och kanske ett och annat hot om att skriva elaka debattartiklar
om AH gick de slutligen med på att riva väggen.
I övrigt har vi i husgruppen jobbat med att börja implementera egenkontrollprogrammet.
Beställning av förbrukningsvaror har gjorts och därmed färgkodade trasor och skärbrädor.
Leverans av två nya kylar har skett till köket som just nu mest används av Café Ruben, vore
bra att få ut de stora trasiga inventarierna som ägs av Green Peas för att frigöra plats.
Husmöte skedde denna vecka och namn och funktion på rum diskuterades. Vi kommer i
fortsättningen ha följande rum: Kansliet (Gamla Rubariet), Rubariet (Gamla mysrummet),
Salongen (Gamla konferensrummet), Konferensrummet (Gamla kansliet-pluggrummet).
Städdagar har börjat planeras med sektionerna. KM ska vara först ut (någon gång i mars,
väntar på datum) och sedan ska Bryggeriet/PopSek/GreenHouse/Offside ha städdag 26
maj. Under hösten har Insparquen och Spexet varsin städdag. Styrelseledamöter bör dyka
upp på åtminstone en städdag oavsett sektionsengagemang.
Mer på hobbynivå har jag gjort en del efterforskningar kring Frescati och villans historia och
jag hoppas vissa sådana element kan komma att ta en plats någonstans på övervåning efter
renoveringen. Samtal förs bla med Stockholms Stadsmuséeum om att leta fram så mycket
gamla bilder på området som möjligt.
Bokningsansvarig
●

Science Slam på fredag nästa vecka. Det finns jobbare (lösa NF:are) och riggare
(jag). Ej klart om projektorn antingen funkar eller kan hänga i taket. Will investigate.
Besökarna kommer till stor del komma från YES. Arrangerat av Popsek. + Valeria.

●

YES har fest/pub/socialt event på lördag nästa vecka. SA fixad.

●

Infopresentation nästa onsdag för utbytesstudier till Singapore. Samverkar med Café
Ruben. Tar tacksamt emot hjälp från folk som vill jobba (ställa fram fika, hjälpa KMS
duka inför WB-middag).

●

Har haft ett minst sagt intressant mailutbyte från en utbrytarfraktion till speleriet.

●

Bokat fyra av SUS KM:s fem bokningar.

●

Funderat på min strategiska roll och hur jag ska göra nya reklamaffischer för
disputationsfester och sånt.

Informationsansvarig
Bokhållare
1:a suppleant
2:a suppleant
3:e suppleant
4:e suppleant
Klubbmästare
●

Pillat färdigt på verksamhetsplanen och budgetförslaget (budgetförslaget finns nu i
styrelsedriven).

Insparquesgeneral
Spexmästare
PopSek
●
●

Två science slam har blivit ett, 17:e februari.
Har börjat ta kontakt med folk som behöver kontaktas för att arrangera saker

GreenHouse
Bryggeriet
●
●
●

Har haft bryggmöte där vi planerade för bryggpuben.
Har skrivit klart budgetförslag och verksamhetsplan för bryggeriet.
Har bestämt datum för städdag med andra sektioner som ska vara med.

Offside
● skapat FB-sida
● Ändrat budget och verksamhetsplan
● Börjat så smått att fundera ut kommande event
● 24 mars är det beerpongturnering
● bokat in möte med Kulle under nästa pub

