DEFINITIV DAGORDNING SMÅLANDS NATIONSMÖTE
MÅNDAGEN den 4e maj 2020 kl. 18:00
Plats: Smålands publokal
Kastanjegatan 7
22359 Lund
§1 Mötet öppnas av självvald ordförande
§2 Inledning
a) Val av:
- mötesordförande
- mötessekreterare
- justerare tillika rösträknare 2x
- mötesunderlättare
b) Information om mötesformalia
c) Mötets behörighet
d) Adjungeringar
e) Presentationsrunda
f) Fastställande av dagordning
§3 Rapporter
a) Rapport från styrelsen ang. corona
b) Rapport från podd-gruppen
§4 Ekonomi
a) Ekonomiska läget under krisen
§5 SNB
a) Årsredovisning och revisionsberättelse 2019
b) Beslut om ansvarsfrihet för SNBs styrelse för verksamhetsåret 2019
§5 Corona
a) Sommarpubar + Meals on Feet
§6 Motioner
a) Motion om skapandet av en radiokommitté
b) Motion om pub-policy för maj
§7 Val
a) Pubkommissarie
Nyval: Frederick Upmann
Omval: Milton Matilde
b) Spritkommissarie (omval) :
Nyval: Jesper Olsson
Omval: Marie Beyre
c) Klubbansvarig (omval):
Nyval: Mohamed El Biraoui (Simo), Jesper Lindqvist, Ludvig Hyrefelt
Omval: Vanessa Schmidt
d) Trygghetsvärd
Omval: Hans Kaliaden

e) Teknikansvarig
Nyval:
Omval: Emma Sagefalk
f) Politiskt ombud:
Nyval: Viktor Wohlgemuth
g) Miljöombud
Omval: Nadja Präg
h) Ronjaansvarig:
Nyval: Lucy Nordmark
i) Dacke layouter: Sigtryggur Jónsson
j) Köksmästare
Nyval: Anika Binte Habib
Omval: Julia Moreira, Sanna Amberg
k) Kafékommissarie
Nyval:
Omval: Jonathan Moran
l) Kulturombud:
Nyval: Frederick Upmann
Fyllnadsval: Lucy Nordmark
m) Webbredaktör
Nyval:
Omval: Pontus Karlsson
n) Nätverksansvarig
Nyval: Nikolay Gornov
Omval:
o) Valberedningsledamot
Nyval: Sigtryggur Jónsson
Omval:
p) SNB Styrelseledamot
Nyval
Omval: Kenny Kjellström
p) SNB Styrelseledamot Suppleant
Nyval:
Omval: Anna Alsmark
q) Nationsombud:
Nyval: Christina Tente, Viktor Kovacs
r) Vice-Kassör:
Nyval: Ylva Kjellberg
Omval:
Se bilaga för kandidatlista!
§8 Övrigt (inga beslut får fattas här)
§9 Meddelanden
§10 Avslutning

MOTIONER

a) MOTION OM SKAPANDET AV EN RADIOKOMMITTÉ
Hej!
Efter födelsen av Smål Talk, Smålands nya podcastkanal, anser jag det rimligt att skapa en
radiokommitté i samband med detta.
Detta skulle i praktiken fungera så att ett antal förtroendevalda väljs, som då besitter liknande
ansvar som ’klubbisarna’, det vill säga att planera kommande avsnitt, ansvara för att det ges ut
regelbundet, kontakta utomstående för deltagande i avsnitten och framförallt upprätthålla en
kontinuerlig verksamhet. Jag anser att det mest demokratiska vidare är att sträva efter öppna möten
där alla är välkomna för att framföra idéer eller liknande.
Därför yrkar jag att:
- Det bildas en radiokommitté med 5 förtroendevalda som röstas fram vid nästa nationsmöte
- De förtroendevalda sitter två terminer åt gången
- Posterna besitter olika funktioner i kommittén, så som ’teknikansvarig’ x2 och
’planeringsansvarig’ x3.
Kamratliga hälsningar,
Lucy
b) MOTION OM PUB POLICY FÖR MAJ
Kära Smålle medlemmar,
Efter en månad av minskad aktivitet, är vi jätteglada att meddela er att vi fortsätter med utepubbar
öppet till medlemmar (och möjligen till allmänheten) en gång per vecka i maj under särskilda
restriktioner. Styrelsen anser att detta är nödvändig för oss att överleva ekonomiskt. Nationsmötet
ska såklart besluta vad är lämpligt för restriktioner under dessa förhållanden.
Särskild viktigt är att vi ökar priset för mat för att vi brukar köra på ett avsiktligt underskott för
matförsäljningen i budgeten för att göra det prisvärt för alla. Tyvärr i dessa tider har vi inte
möjlighet att fortsätta göra så, för att kunna överleva en lång och obestämd period under vilken
restriktioner på grund av coronavirus pandemin gäller.
För att utföra det skulle vi vilja föreslå följande policyn för maj:
Vi yrkar
ATT: a) vi tillåter upp till 50 gäster för utepubbar
b) Utepubbar är öppna till allmänheten men icke-medlemmar betalar inträde
c) Utepubbar kan flyttas inomhus om vädret är dåligt
d) Maten ska säljas för ökat pris av 45kr per portion
e) Nya riktlinjer från regeringen eller folkhälsomyndigheten gäller över
bestämmelserna i denna motion
// Styrelsen

DEFINITIVE AGENDA SMÅLANDS NATION MEETING
MONDAY May 4th 2020 18.00
Venue: Smålands publokal
Kastanjegatan 7
22359 Lund
§1 Meeting is opened by self-elected chairperson
§2 Preamble
a) Election of:
- meeting chairperson
- meeting secretary
- meeting adjuster and vote counter 2x
- meeting facilitator
b) Information on meeting formalia
c) Meeting legitimacy
d) Adjunctions
e) Presentation rounds
f) Determination of the agenda
§3 Reports
a) Report from the board about corona
b) Report from podcast group
§4 Economy
a) Economical consequences and plan about corona
§5 SNB
a) Yearly report and auditor-report
b) Decision on freedom of responsibility for the board of SNB for 2019
§5 Corona
a) Summer-pubs + Meals-on-feet
§6 Motions
a) Motion to create a Radio Committee
b) Motion on Pub Policy for May
§7 Elections
a) Pub Responsible (Pubbis)
New election: Frederick Upmann
Re-election: Milton Matilde
b) Liquor Commissar :
New election: Jesper Olsson
Re-election: Marie Beyre
c) Club Responsible (re-election):
New election: Mohamed El Biraoui, Jesper Lindqvist, Ludvig Hyrefelt
Re-election: Vanessa Schmidt
d) Awareness Team
New election:
Re-election: Hans Kaliaden

e) Technical Responsible
New election:
Re-election: Emma Sagefalk
f) Political Agent
New election: Viktor Wohlgemuth
Re-election:
g) Environmental Agent
New election:
Re-election: Nadja Präg
h) Ronja Responsible
New election:Lucy Nordmark
Re-election:
i) Dacke Layouter:
New election: Sigtryggur Jónsson
Re-election:
j) Kitchen Master
New election: Anika Binte Habib
Re-election: Julia Moreira, Sanna Amberg
k) Café Commissar: Jonathan Moran
l) Cultural Agent
New election: Frederick Upmann,
By election: Lucy Nordmark
m) Web Editor (re-election): Pontus Karlsson
n) Network Responsible: Nikolay Gornov
o) Election Committee Member: Sigtryggur Jónsson
p) SNB Board Member: Kenny Kjellström
q) SNB Board Suppleant (re-election): Anna Alsmark
r) Nation Agent: Christina Tente, Viktor Kovacs
s) Vice-Treasurer: Ylva Kjellberg
See appendix for candidate list!
§8 Other (no decisions may be made here)
§9 Messages
§10 End of meeting

MOTIONS
a) MOTION TO CREATE A RADIO COMMITTEE
Hi!
After the birth of Smål Talk, Smålands new podcast channel, I find it reasonable to create a radio
committee in relation to this.
This would in practice mean that a few people are elected, that further have similar responsibilities
as the ‘klubbis’, such as planning upcoming episodes, making sure they are given out regularly,
inviting speakers to participate outside of the committee and foremost to keep a regular activity
going. The most democratic way of doing this in my opinion is to have open meetings where
everyone is welcome to present ideas and feedback.
I thereby move for:
- That a radio committee is created with 5 elected, that will be elected at the next nation
meeting
- That the elected people are elected for two terms at the time
- That there are posts with different functions in the committee, such as ‘technical
responsible’ x2 and ‘planningresponsible’ x3.
All the best,
Lucy
b) MOTION ON PUB POLICY FOR MAY
Dear Smålands Members,
After a month of reduced activity, we would like to announce that we will continue to have outdoor
pubs for members (and potentially non-members) once a week for the month of May under special
restrictions. The board sees this as essential to our continued economic survival. The nation meeting
of course shall play the important role of deciding on the restrictions that are fair to impose under
these circumstances.
Particularly important is that we charge more for food than usual because we always run on an
intentional loss for food sales in our budget in order to make it more affordable. Unfortunately in
these times we cannot continue doing that since we have to be able to survive a long and indefinite
period of time until the covid-19 restrictions are lifted.
To this effect we would like to propose the following policy for the month of May:
We move
THAT: a) We allow up to 50 guests total for the outdoor pubs
b) The outdoor pubs are open to non-members as well but with an entrance fee
c) The outdoor pubs can be moved indoors if the weather is bad
d) That food will be priced at a higher rate of 45kr per portion
e) Any new guidelines that come from the government or Public Health Agency
shall override these restrictions if there is a conflict
// The Board

