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1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Olivia Messler öppnar mötet klockan 17:33.

1.2 Val av mötesordförande

Mötet väljer Olivia Messler till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Mötet väljer Emil Ekelund till mötessekreterare.

1.4 Närvaro

Carl Ronström
Olivia Messler
Emil Ekelund
Henrik Runeskog
David Fogelberg Skoglösa
Emelia Holst
Max Kim
Jonas Stylbäck
Anna Kinnander
Ehlias Gonzalez
Tarik Rezagic
Martin Tran
Andrea Lundkvist

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Ledamot med JML-ansvar
Ledamot, Qlubbmästare
Appendix
Studienämndsordförande
Valnämndsordförande
Mottagningsansvarig
Källarmästare/Mottagningsansvarig
Internationellt ansvarig
Ordförande NLG
Ledamot i k̊arfullmäktige

1.5 Försenad ankomst

En rödbränd Johanna Jacobsson anländer 18:05, hon har tydligen legat o
göttat sig vid poolen hela dagen. Det framg̊ar dock inte varför hon är förse-
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nad.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen i sin helhet.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Henrik Runeskog och Ehlias Gonzalez till justeringspersoner.
Justeringsdatum sätts till onsdag 5e juni.

2 Informationspunkter

2.1 Syfte med PNS

Olivia berättar kort och koncist vad syftet med PNS är, det ska framförallt
fungera som ett forum mellan sektionens olika nämnder.

2.2 Facebookgrupp

Alla närvarande p̊a mötet är med i PNS-Facebookgruppen, i Facebookgrup-
pen kommer all information som rör PNS att delas. Framtida möteskallelser
kommer att fungera p̊a samma sätt som till detta möte. Det vill säga att
det sker genom Facebook.

2.3 Mejl̊atkomst

Ordförande Carl Ronström säger att alla funktionärer ska ha access till funk-
tionärsemail. Alla närvarande p̊a mötet har tillg̊ang.

2.4 Dropbox

CNS och PNS har en Dropbox där matnyttig information finns, bland annat
mallar och andra sektionsdokument. Personer som inte har tillg̊ang skriver
upp sig p̊a ett papper, Ordförande Carl Ronström löser sedan tillg̊ang för
de som inte f̊att det ännu. Mall för utläggsredovisning ska finnas i Funq,
men ibland tar de slut och d̊a f̊ar man skriva ut egna. Denna mall används
ofta och finns i Dropboxen. Om man skriver ut m̊anga mallar eller andra
sektionsdokument genom skolans skrivare kan det ta slut p̊a pengar. Använ-
der man alla sina pengar p̊a skolans skrivare och m̊aste fylla p̊a kan man f̊a
ersättning för detta fr̊an sektionen, med förutsättning att det man skriver ut
g̊ar till sektionsarbete. I Dropboxen finns även m̊anadsuppdateringsmallen
som nämndordförande ska fylla i och skicka in varje m̊anad.
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2.5 Månadsuppdateringar

Vice Ordförande Olivia Messler berättar om syftet med m̊anadsuppdatering-
ar och vad som skall skrivas där. Ledamot David Fogelberg Skoglösa som till
synes sitter och spelar datorspel ställer en fr̊aga som Vice Ordförande Olivia
Messler besvarat i meningen innan. En ny sak med m̊anadsuppdateringarna
är att man ska skriva vad nämnden har för planer för kommande m̊anad.
Uppdateringar skickas till styrelsens mejl. Uppdateringen skickas i slutet av
m̊anaden, senast sista dagen p̊a m̊anaden. Vice Ordförande Olivia Messler
vill slippa p̊aminna slöa nämndordföranden som inte sköter sitt jobb. Alla
klara m̊anadsuppdateringar kommer att läggas upp i Dropboxen.

2.6 Budget

Alla nämnder har haft budgetmöten med Vice Ordförande Olivia Messler
och Kassör Caroline Boström. Har man fr̊agor eller vill ändra n̊agot i sin
budget kan man prata med dem.

2.7 Viktiga dokument att läsa

Alla nämndordföranden ska läsa igenom JML-policyn samt reglementet.

3 Diskussionspunkter

3.1 Kommunikation mellan nämnderna

Vice Ordförande Olivia Messler vill förbättra kommunikationen mellan oli-
ka nämnder. Onödiga krockar sker och man har överlag d̊alig kommunika-
tion som ställer till problem. Man kan underlätta kommunikationen mellan
nämnder genom en chattgrupp. Valnämndsordförande Jonas Stylbäck tror
att man inte kommunicerar p̊a grund av att man inte känner personerna in-
om PNS tillräckligt bra, teambuilding kan skapa en bättre kommunikation
mellan nämndordförande enligt Jonas. En del av teambuildingen kan vara
att deltaga p̊a PNS möten, alla blir ju kompisar över lite fika.
Mottagningsansvarig Anna Kinnander säger att d̊alig kommunikation mellan
källargillet och PR beror p̊a att man har nämndordföranden fr̊an Sektionen
för Medicinsk Teknik och Konglig Elektrosektionen. En Facebookchatt med
alla nämndordföranden kan vara bra. Ordförande för Näringslivsgruppen
Martin Tran föresl̊ar även att man kan ha en kalender för PNS. Om en Fa-
cebookchatt skapas för PNS vill Vice Ordförande Olivia Messler inte ha för
mycket memes i chatten.

4 Workshop - m̊al för året

Det kommer vara en ganska kort workshop idag, främst p̊a grund av att det
är tentaperiod. Målet är att börja att tänka p̊a vad man vill åstadkomma
med sitt nämndarbete under året. Vice Ordförande Olivia Messler vill f̊a
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fram ett utvecklingstänk generellt i PNS, man gör det ofta lätt för sig och
utför samma arbete som tidigare. Eventuell återkoppling kan komma att ske
under året.
Mötet drar ig̊ang med workshopen och det diskuteras ang̊aende nämnders
olika m̊al för fulla muggar i hela rummet. Nästa steg i workshopen är att man
ska fundera över förbättringsomr̊aden inom sina nämnder. Sista punkten är
att man ska skriva upp m̊al och förbättringsomr̊aden och sedan diskutera
detta med sina nämndmedlemmar.

5 Övriga fr̊agor

Valnämndsordförande Jonas Stylbäck har en informationspunkt, valbered-
ningen har planer som berör alla funktionärer. Jonas säger att tv̊a policys
ska tas fram, valberedningen ska ha en egen policy som behandlar objek-
tivitet och jäv vid val. Sedan ska det finnas en policy som gäller val inom
alla nämnder, alla ska kunna söka poster inom olika nämnder med samma
förutsättningar

6 Nästkommande möte

Nästkommande möte blir i studieperiod 1 under hösten.

7 Mötets högtidliga avslutning

Vice Ordförande Olivia Messler avslutar mötet klockan 18:48.
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