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Protokoll:
Naturvetarsektionens
styrelsemöte 1
Verksamhetsåret 2021/22
Datum: 2021-09-08
Tid: 16.00
Plats: Naturvetarsektionens kontor, Guldhedsgatan 5A, Göteborg
Kallade: Naturvetarsektionens styrelse 21/22, kallelse@gota.gu.se
Närvarande: Adnan Jordamovic*, Lovisa Theander*, Daniel Pichler*, Ossian Lundgren*,
Tilda Karström Hettman*
*=Röstberättigade

§1

Preliminärer

§ 1.1

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Föredragande: Adnan Jordamovic

Adnan Jordamovic öppnar mötet klockan

Styrelsen beslutar

16:07.
att öppna mötet 16.07

§ 1.2

Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare
Föredragande: Adnan Jordamovic

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar
att välja Adnan Jordamovic till
mötesordförande.
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att välja Adnan Jordamovic till
mötesordförande.

att välja Lovisa Theander till
mötessekreterare.

att välja Lovisa Theander till
att välja Daniel Pichler till justerare av

mötessekreterare.

dagens protokoll.
att välja Daniel Pichler till justerare av
dagens protokoll.

§ 1.3

Godkännande av föredragningslistan
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan.

att godkänna föredragningslistan

§ 1.4

Adjungeringar
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att hålla ett öppet möte.

att hålla ett öppet möte

§ 1.5

Föregående mötesprotokoll
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att lägga föregående mötesprotokoll till

att lägga föregående mötesprotokoll till

handlingarna.

handlingarna

§ 1.6

Sluttid idag
Föredragande: Mötesordförande

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att sikta på 17.00

att sikta på 17.00.
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§2

Rapporter

§ 2.1

Budgetrapport för verksamhetsåret 21/22
Föredragande: Adnan Jordamovic

Styrelsen vill diskutera budgeten vidare

Styrelsen beslutar

med tanke på äskningar, studentgrupper
och doktorandrådets budgetar med mera.

att lägga rapporten till handlingarna.

Utöver det såg siffrorna bra ut.

§ 2.2

Rapport från ordförande
Föredragande: Adnan Jordamovic

Daniel och Ossian har arbetat en del med

Styrelsen beslutar

SG-grupper. Fått respons av SG-kultur,
glada för närvaro, ska planera in möte och

att lägga rapporten till handlingarna.

se över deras status och vad man kan
göra.
SG-geo existerar nu, ej under Göta än men
det rullar igång sakta men säkert.
SG-bio/SG-miljö har legat på is, men
planen är att sammanföra dem. Återstår
att se om studenterna har intresse att göra
detta, vi vill kolla det med dem först. Ossian
planerar att prata med
utbildningsansvarige och se vad hen
tycker om det. Kan kontakta senast
sittande och se hur de tycker om saken.
Värt att prata med de studenter som
under föregående föreningsår försökte
starta upp SG-miljö.
SG-marin går det bra för.
Många STREP-rapporter (både
doktorandråd och studenter) fylls på, finns
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plats för fler och styrelsen får gärna
sträcka ut en arm och hitta folk.

§ 2.3

Rapport från övriga styrelseledarmöter
Föredragande: Styrelsen

Tilda säger hej och berättar om sig själv.

Styrelsen beslutar

Ossian rapporterar om UBER;

att lägga rapporten till handlingarna.

De olika institutionerna rapporterar om
corona och deras utbildningar, vi tycker de
ska prioritera förstaårsstudenterna men
29:e Sep släpps mycket av restriktionerna
så vi får se hur det blir.
Daniel rapporterar från LAMK;
Som SHAMO har han lyft frågan om ’Feel
good’ för hans institution på CANVAS.
Utgick från deras statistik (Feel goods) på
hemsidan att antal besök på deras
hemsida har gått ner, lyfte frågan att
kontaktuppgifterna gärna får synas mer
på canvas, de ska undersöka saken. Se till
så alla gör på samma sätt på sidorna. 3
SAMOS, marin, två från fysik.
SG-Geo;
Haft årsmöte och uppstart. Ska bygga upp
organisationen, har en styrelse,
ordförande, vice och föreningsaktiv. Ingen
från lärarutbildningen men resten finns det
från. Utskick från studievägledaren till 300
pers, hoppas på respons. Annons om möte,
datum och diverse info som massutskick
på canvas. Ansökan för en status är nästa
steg, utkast finns.
Studentlokal;
Fysisk plats för studenterna kan engagera
sig och ha möten, prefekten undersöker
och det känns ok.
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Reko är med i göta nu. Insatta imorse, ska
skicka ut i alla kanaler att Reko är en del av
Göta.

§3

Valärenden

§ 3.1

Val av arbetsmiljöansvarig för naturvetenskapliga sektionsstyrelsen
verksamhetsåret 21/22
Föredragande: Adnan Jordamovic

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

att välja Daniel Pichler som

att välja in Daniel Pichler som

arbetsmiljöansvarig för verksamhetsåret

arbetsmiljöansvarig för verksamhetsåret

21/22. Mötet finner Jäv på Daniel Pichler.

21/22.

§4

Beslutsärenden

§5

Diskussionsärenden

§6

Övriga frågor

§ 6.1

Övrig fråga om något
Föredragande: Ossian Lundgren

Ossian vill ta upp en eller två punkter på
nästa UBER;
SG-biologi/miljö, att förmedla hur
institutionen använder sina
studentgrupper som ett redskap och se
hur deras utbildning går.
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Labbar och fältveckor måste finnas om
salstentor ska bli av, det är mycket
praktiska kunskaper som förloras genom
att inte ha detta. Om salstenta kan bli av
borde labbar och fältveckor bli av med.

Sista symbolisk punkt – MATNATSEX VILL HA
FESTRUM!

§7

Mötets avslutande

§ 7.1

Mötesutvärdering
Föredragande: Mötesordförande

Bra!

§ 7.2

Nästa möte
Föredragande: Mötessekreterare

Nästa styrelsemöte är planerat någon
gång i oktober, början i oktober. 01-10-2021
någon gång under eftermiddagen. 13.00
och framåt.

§ 7.3

Mötets avslutande
Föredragande: Mötesordförande

Mötesordförande avslutar mötet klockan
17.11.
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Justering av protokoll

Adnan Jordamovic,

Lovisa Theander,

Mötesordförande

Mötessekreterare

Daniel Pichler,
Justerare
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