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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

Mötet öppnas prick 12.14 vilket innebär 13 minuter och 21 sekunder för sent.

1.2

Val av mötesordförande

Vice Ordförande fröken Larsson väljs till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare

Sittande sektionsekreterare herr Fendukly väljs till mötessekreterare.

1.4

Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Erik Micski och Sofia Svensson väljs till justerare och justeringsdatumet
bestäms till att vara en vecka från dagens datum.

1.5

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes av samtliga efter att Sanders punkt lagts till efter
punkten Rapporter.

1.6

Adjungeringar

Före detta sektionsordförande herr Riedberg adjungerar mötet.

2

Rapporter

Anna och Sander berättar att de nyss kommit från SLG (strategiskt ledningsgruppsmöte) med STH i Flemingsberg.
Mötesordföranden fröken Larsson berättar att det är några möten som snart
är aktuella däribland OR som är ikväll. Efter det fortsätter Anna och förklarar att det nu går att ställa upp som suppleanter i KF samt att sektionen
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blivit med SNO. Den största nyheten hittills! Det ligger en skål i luften trots
att sekreteraren sorgligt nog glömt saft till fikat.

3

Sanders punkt

Herr Riedberg uppdaterar samtliga om händelser som pågår under terminens färska veckor, däribland masterpuben om några dagar. Det har nyligen
varit ett FFS-möte (Flemingsbergs Förenade Studentkårer) där det bland
annat gavs information om att flytten är planerad till den första juni 2016
(det första spadtaget togs i måndags 1a sept).
Vid årsskiftet kommer FFS nuvarande styrelse att gå av och planeringen
för överlämnadet är redan påbörjat, Sander påpekar att det är en fördel om
någon från CNS kan utgöra en del av den nya FFS-styrelsen.
Sander fortsätter att uppdatera, den 19e november kl 17 i Flemingsberg
kommer ett mingel hållas. Där kommer rektorer och studenter från de olika
lärosätena att närvara. Det är till stor fördel om folk från PNS närvarar för
att bland annat kunna skapa kontaktytor.

4

Studentrepresentant Flemingsberg

Sektionen ska ha någon eller några som representerar MiT i Flemingsberg.
Mötets ordförande fröken Larsson berättar att det än så länge finns en representant i form av Pehr Wessmark, fröken Larsson påpekar att det kan
vara en fördel om en representant från Haninge också kan finnas med.

5

Sektionsmöte

Terminens första sektionsmöte planeras. Det konstateras att det ska vara
minst lika gott käk (tacopaj) som vid senaste sektionsmötet och att mötet
ska börja 17.07.07. PR får till uppgift att ta hand om att maten faktiskt blir
minst lika god som den var vid det senaste mötet.

6

Ledamöter

Mötets ordförande Anna förklarar att ledamotsposterna kan utnyttjas på ett
bättre sätt. De två ledamöterna i form av herr Lundberg och fröken Svensson instämmer.
Nina tar upp kemistyrelsen som exempel, där är den ena ledamotsposten
ansvarig för kontakten med deras version av NLG. Den andra ledamoten
fungerar som en ambassadör. Samtliga anser att detta är rimligt att ta efter, dock med en skillnad från kemi. Då fröken Larsson redan är NLGs kontaktperson så får vår andra ledamot bli alumniansvarig då antalet alumner
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växer. Fröken Svensson tar uppgiften som alumniansvarig och herr Lundberg
tar ambassadörrollen.

7

n0llegasque i Lund

Det nalkas n0llegasque i Lund som CNS är bjudna på. Herr Lundberg tar
ansvaret för att hålla kontakt och fixa boende.

8

n0llegasque

Förutom att samtliga taggar till ordentligt så frågar den store sekreteraren
när middagen börjar varpå mötets ordförande i form av fröken Larsson svarar
kl 16. Mycket viktig information innan mötet kan gå vidare.

9

Övriga frågor

Herr Micski påpekar att rummet i Flemingsberg där receptionen var förut
just nu står tomt och att det kan vara smart att göra något med det. Förslag
om xbox och FIFA nedslås och frågan läggs på bordet.

10

Publicering

Mötets protokoll publiceras efter mottagningen.

11

Nästkommande möte

Kommande vecka ska ett möte hållas på torsdag kväll på hemlig ort.

12

Mötets högtidliga avslutning

Mötet avslutas kl 12.57 vilket innebär 43 minuter. En skål ligger fortfarande i
luften, trots att fikaarrangören glömde saft. Skålen får återupptas vid senare
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tillfälle.

Vid protokollet
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