SMÅLANDS NATION NATIONSMÖTESPROTOKOLL
MÅNDAGEN den 2 mars 2020 kl. 18:00

Plats: Smålands publokal
Kastanjegatan 7
223 59 Lund

Närvarande: Vanessa Schmidt, Hélène Coudert, Björn Håkansson, Anna Alsmark, Jesper
Lindqvist (fram till §4), Viktor Wohlgemuth, Melina Liethmann (fram till §4b), Jelte
Burfeind, Joakim Englund, Alfred Myrne (fram till §4b), Viktor Kovács (från §4b), Fred
Upmann, Christina Tente (från §3), Frederik Garvang, Veronica Halling, Lucy Nordmark
(fram till §4b), Mabila Muzsalova, Nikolaj Gornov, Sigtryggur Jonsson, Ylva Kjellberg, Hans
Kaliaden
Talarstatistik: 32% män, 52% kvinnor, 16% övriga.
§1 Mötet öppnas av självvald ordförande
Mötet öppnas av Sigtyggur Jonsson klockan 18:14.

§2 Inledning
a) Val av:
- mötesordförande
Beslut 2A1: Sigtryggur Jonsson har valts till mötesordförande.
- mötessekreterare
Beslut 2A2: Ylva Kjellberg har valts till mötessekreterare.
- mötesunderlättare tillika rösträknare
Beslut 2A3: Vanessa Schmidt och Björn Håkansson har valts till
mötesunderlättare tillika rösträknare.
- justerare
Beslut 2A4: Hans Kaliaden och Frederik Garvang har valts till justerare.
b) Information om mötesformalia
Vanessa Schmidt yrkar att:
taltiden begränsas till två minuter.
Beslut 2B: Taltiden begränsas till två minuter.
c) Mötets behörighet
Beslut 2C: Mötet anses behörigt.
d) Adjungeringar
Inga adjungeringar.
e) Presentationsrunda

En presentationsrunda hålls.
f) Fastställande av dagordning
Hélène Coudert yrkar att:
punkterna Ekonomi och Motioner byter plats så att Motioner kommer
först.
Beslut 2F: Att punkterna ska byta plats.
g) Introduktion till Smålands organisationsstruktur
Hélène Coudert förklarar den grundläggande strukturen för beslutsfattande
inom Smålands Nation.

§3 Rapporter
a) Finns ny merch
Nu finns tygkassar och t-shirts i alla storlekar att köpa i Expen eller att välja
som kompensation för ett jobbat pass på Smålands.
b) Stadgerevisionsgrupp
Stadgarna ska revideras och den som vill vara med under processen kan
kontakta Nationsombuden för mer information.
c) Första aktivafesten - ”Queering Superheroes” - Vårtermin 2020
Årets första aktivafest blir av den 27e mars! Temat är “Queering
Superheroes”.

§4 Motioner
a) Motion om byte till hybrid kontant- och kortbaserat kassasystem till klubben
Beslut 4A: Att arbeta mot ett hybridsystem med möjligheter till både
kort- och kontantbetalning.
b) Motion om Kulturpolitisk helg i maj
Ett ändringsyrkande tillkommer. Hans yrkar:
att vi skapar en arbetsgrupp för att organisera en KPH eller KPV som
undersöker olika möjliga events, lämpliga datum/tider,
kommittémedlemmars tillgänglighet för events för hela 2020.
Beslut 4B1: Att inkludera att-satsen in motionen.
Resten av motionen röstades igenom punkt för punkt.

Beslut 4B2: Att inte anta att-satsen ”att det helgen den 22/5-24/5 arrangeras en
kulturpolitisk helg på Smålands”.
Beslut 4B3: Att att-satsen “att en arbetsgrupp bildas med helhetsansvar för de
kulturpolitiska evenemangen den helgen” ersätts med ändringsyrkandet i beslut 4B1.
Beslut 4B4: Att anta att-satsen “att alla medlemmar som vill hjälpa till med
arrangemangen får utrymme att göra det på i god tid offentligt utlysta
planeringsmöten”.
Beslut 4B5: Att anta att-satsen “att planeringen senast sätter igång fredag 20/3”.
Beslut 4B6: Att anta att-satsen “att exakt datum för första planeringsmötet bestäms
med en “poll” i aktivagruppen på fejsbook”.
Beslut 4B7: Att anta att-satsen “att nationsmötet utser lämplig part att utannonsera
samt ansvara för det första planeringsmötet”.
Beslut 4B8: Att anta motionen med gjorda ändringar.
Beslut 4B9: Att välja Sigtryggur Jonsson som lämplig part att utannonsera
samt ansvara för det första planeringsmötet.

§5 Ekonomi
a) Revisionsberättelse 2019
b) Bokslut 2019
Beslut 5A: Att fastställa resultat och balansräkningen för Smålands Nation
räkenskapsår 2019 och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för samma räkenskapsår.

§6 Val
a) SNB Styrelsesuppleant: Kandidat - Sara Bendib
Beslut 6A: Att välja Sara Bendib till styrelsesuppleant för SNB för perioden
januari 2020 - november 2021.

§7 Övrigt (inga beslut får fattas här)

- Ronja annonserar framtida event.
- Kalles Café den 8/3 kommer börja en timme tidigare för att folk ska hinna innan
demonstrationen kl 13.

§8 Meddelanden
a) Vi tackar Vanessa för att jobba med oss som Nationsombud för året 2019.
b) Uppföljning av Internt Feministmöte ordnas på söndag 22:e mars kl. 17.00.

§9 Avslutning
Mötet avslutas 20:47.
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