SMÅLAND’S NATION MEETING
Monday Febuary 3rd 2020
6 pm

Place: Småland’s pub
Kastanjegatan 7
22359 Lund

Present: Vanessa Schmidt, Nadja Präg (left after §3), Joakim Englund, Frederik Garvang,
August Ambjörnsson, Viktor Kovács, Anna Alsmark, Björn Håkansson, Hélène Coudert, Ylva
Kjellberg, Hans Kaliaden, Sigtryggur Jonsson, Rode Grönkvist (from §4)
12 members present.
§1 Meeting is opened by self-elected chairperson
The meeting is opened at 6:18 pm by Hans Kaliaden.
§2 Preamble
a) Election of:
- meeting chairperson
Decision 2A1: to elect Hans Kaliaden as meeting chairperson
- meeting secretary
Decision 2A2: to elect Ylva Kjellberg as meeting secretary
- meeting facilitator
Decision 2A3: to elect Sigtryggur Jonsson as meeting facilitator
- adjusters and vote counters
Decision 2A4: to elect Vanessa Schmidt and August Ambjörnsson as adjusters and vote
counters
b) Information on meeting formalia
c) Meeting legitimacy
Decision 2C: despite few members attending the meeting is considered legitimate
d) Adjunctions
No adjunctions.
e) Presentation rounds
A presentation round is held.
f) Determination of the agenda
Decision 2F: the agenda is determined without changes
g) Master suppression techniques introduction
§3 Reports
a) Post descriptions
i. Cleaner
Decision 3AI: The post description is approved with minor changes, such as one
rephrasing and minor grammatical adjustments.
ii. Club Manager

Decision 3AII: The new post description is approved without changes.
iii. Board Member
Decision 3AIII: The post description is approved without changes.
b) Vacant board positions
The responsibility and position of a board member is outlined and vacant posts
announced.
c) By-law revision group
According to a previous nation meeting decision the by-laws are to be revised. This is
open to all members of Småland’s.
§4 Economy
a) Closing of the books 2019
The financial report for 2019 is presented by treasurer Hélène Coudert. Since the
accountants have not yet audited the report changes may occur.
b) Budget Proposal 2020
Overall the budget proposal follows the trends from 2019. The budget also strives to be
able to cope with the increased rent cost.
A discussion was held regarding the budget.
Motion 4B1: To use 35000 kr from lokalstiftelsen to balance the books for 2019.
Decision 4B1: To approve the motion.
Motion 4B2: To increase the budget post “Arbetsgivaravgift” from 85000 to 98000 kr.
Decision 4B2: To approve the motion.
Decision 4B: To approve the budget proposal for 2020.
§5 Other (no decisions to be made here)
§6 Messages
a) Internal feminist meeting for all the active members Monday, 10/2 18-21
§7 End of meeting
The meeting was ended at 8:39 pm.
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SMÅLANDS NATIONSMÖTE
3/2 2020
18:00

Plats: Smålands publokal
Kastanjegatan 7
22359 Lund

Närvarande: Vanessa Schmidt, Nadja Präg (lämnade efter §3), Joakim Englund, Frederik
Garvang, August Ambjörnsson, Viktor Kovács, Anna Alsmark, Björn Håkansson, Hélène
Coudert, Ylva Kjellberg, Hans Kaliaden, Sigtryggur Jonsson, Rode Grönkvist (från §4)
12 medlemmar närvarande.
§1 Mötet öppnas av självvald ordförande
Mötet öppnas 18:18 av Hans Kaliaden.
§2 Inledning
a) Val av:
- mötesordförande
Beslut 2A1: att välja Hans Kaliaden till mötesordförande.
- mötessekreterare
Beslut 2A2: att välja Ylva Kjellberg till mötessekreterare.
- mötesunderlättare
Beslut 2A3: att välja Sigtryggur Jonsson till mötesunderlättare.
- justerare tillika rösträknare
Beslut 2A4: att välja Vanessa Schmidt och August Ambjörnsson till justerare tillika
rösträknare.
b) Information om mötesformalia
c) Mötets behörighet
Beslut 2C: Trots få deltagare anses mötet behörigt.
d) Adjungeringar
Inga adjungeringar.
e) Presentationsrunda
En presentationsrunda hålls.
f) Föredragningslistans fastställande
Beslut 2F: Föredragningslistan fastställs utan ändringar.
g) Genomgång av härskartekniker
§3 Rapporter
a) Postbeskrivningar
i. Städare
Beslut 3AI: Att ändra mindre detaljer i postbeskrivningen, främst förtydligade
formuleringar samt grammatiska justeringar.
ii. Klubbansvarig

Beslut 3AII: Att anta den nya postbeskrivningen utan ändringar.
iii. Styrelseledamot
Beslut 3AIII: Att anta postbeskrivningen utan ändringar.
b) Lediga platser styrelse
En styrelsemedlems ansvar och position förklaras och vakanta poster annonseras.
c) Stadgerevitionsarbetsgrupp
Enligt tidigare nationsmötesbeslut ska stadgarna revideras. Detta är öppet för alla
intresserade medlemmar på Smålands.
§4 Ekonomi
a) Bokslut 2019
2019 års bokslut presenteras av kassör Hélène Coudert. Revisorerna har inte gått
igenom resultaten än så ändringar kan förekomma.
b) Budgetförslag 2020
Överlag följer budgetförslaget trender från 2019. Budgeten strävar också efter att
kunna klara av de ökade hyreskostnaderna.
En diskussion hölls angående antagandet av budgeten för 2020.
Motion 4B1: Att använda 35000 kr från lokalstiftelsen för att balansera bokslutet för 2019.
Beslut 4B1: Att anta motionen.
Motion 4B2: Att öka kostnaden för Arbetsgivaravgift från 85000 till 98000 kr.
Beslut 4B2: Att anta motionen.
Beslut 4B: Att anta budgeten för 2020.
§5 Övrigt (inga beslut får fattas här)
Sigtryggur Jonsson rapporterar från ett event då politiska aktivister och slagord
målades på väggarna, samt informerar om att det kommer hända igen.
§6 Meddelanden
a) Internfeministiskt möte/workshop för alla aktiva medlemmar måndag 10/2 kl
18-21
§7 Avslutning
Mötet avslutades 20:39.
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