Föredragningslista Sektionsmöte 1
Konglig Samhällsbyggnadssektion
Sid !1(1)

Föredragningslista SM1

!

Tid: Onsdagen den 4 mars, klockan 17:00
Plats: Oasen, Brinellvägen 1

!
!

1 Formalia	

1.1 Mötets öppnande
1.2 Val av mötesordförande
1.3 Val av mötessekreterare
1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
1.5 Adjungeringar
1.6 Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
1.7 Godkännande av föredragningslista
1.8 Föregående mötesprotokoll
1.9 Meddelanden	

2 Motioner	

2.1 Motion om ändring av PM för Webmaster
2.2 Motion om Lava standardiserad logga
2.3 Motion om Lava standardiserad hemsida
2.4 Motion om ändring av PM för SNO och PAS	

3 Val av funktionärer	

3.1 Val av Lavas projektledare
3.2 Val av Webmaster	

4 Övrigt	

4.1 Övriga frågor
4.2 Mötets avslutande	


Kallelse till Sektionsmöte 1
Konglig Samhällsbyggnadssektion
Sid !1(1)

Kallelse till Sektionsmöte 1

!

Tid: Onsdagen den 4 mars, klockan 17:00
Plats: Oasen, Brinellvägen 1

!

Kallelsen avser: Samhällsbyggnadssektionens medlemmar
För kännedom: THS styrelse och verksamhetsrevisorer

!

Motionsstopp är tisdagen den 24 februari. Motioner skickas till
styrelsen@s.kth.se
Slutgiltiga handlingar och föredragningslista kommer att anslås i Oasen
den 25 februari.

!
Styrelsen bjuder på något att äta.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
För Styrelsen
!
Joanna Messmer
Vice Ordförande

Konglig Samhällsbyggnadssektion, Org.nr: 802412-5737, www.s-sektionen.se

Motion för ändring av PM!
Under punkten 11. Webmaster i PM står att läsa:
1) Webmaster ska utses vid ett sektionsmöte under våren (min understrykning)
2) Webmastern ska ha verksamhetsår 1 januari till 31 december (min
understrykning)
Då sektionsmöten under våren per definition äger dum senare än 1 januari verkar
någon av punkterna vara en felskrivning. Jag motionerar därför för att den första
punkten ändras till ”Webmaster ska utses vid ett sektionsmöte under hösten” och
att Valberedningen därför i fortsättningen jobbar för att tillsätta en Webmaster
tillsammans med de andra funktionärsposterna vid SM 4.
Mikael Grönkvist, Valberedningens ordförande

MOTIONSSVAR SM1 2015
GÄLLANDE
MOTION OM ÄNDRING AV PM FÖR WEBMASTER
Konglig Samhällsbyggnadssektion 2015-02-25
Sid 1(1)

MOTIONSSVAR – SM 1 2015
GÄLLANDE Ändring av PM för webmaster

!

Bakgrund

I dagsläge står det i PM att posten webmaster ska väljas på ett SM under våren och ha verksamhetsår 1 januari till 31 december. Övriga funktionärer med samma verksamhetsår väljs på
SM under hösten. Motionären föreslår därför att detta justeras och anpassas.

!

Motionssvar

Styrelsen håller helt med om att det verkar konstigt att välja webmaster på våren trots att
verksamhetsåret är 1 januari till 31 december. Detta verkar vara en ren felskrivning i PM.

!

Styrelsen har diskuterat kring posten webmaster och undersökt det som står skrivet i PM.
Intresset för posten har inte alltid varit högt, snarare väldigt lågt och detta troligtvis för att posten inte har några klart definierade arbetsuppgifter. Det löpande underhållet och ändringar
av hemsidan har de senaste åren uträttats av PR-och Informationsansvarig (Prinsessa) och nu
av ledamöterna i Styrelsen. Eftersom arbetsuppgifterna för webmaster är bristfälliga och arbetet i praktiken utförs av Styrelsen har Styrelsen kommit fram till att det är bäst att officiellt
flytta ansvaret till Styrelsen i PM.

!
Yrkande
!
!
!
!
!

Styrelsen yrkar
att 1

avslå motionen i sin helhet.

att 2

posten webmaster plockas bort ur PM.

att 3

följande punkter läggs till i PM under punkten för 1. Styrelsen på lämpligt ställe:

!
!
!
!
!!
!

1.X (Styrelsen) skall vara ansvarig utgivare för sektionens hemsida.
1.X (Styrelsen) skall regelbundet uppdatera och underhålla sektionens hemsida och andra
IT-baserade system.
1.X (Styrelsen) har rätt att rekrytera en webgrupp.

att 4

resterande punkter i PM numreras i följd efter borttagning av punkten Webmaster.

att 5

val av posten Webmaster som enligt föredragningslistan ska ske inte utförs.

Stockholm, den 25/2-2015

För

___________________________
Joanna Messmer, Vice Ordförande

Konglig Samhällsbyggnadssektion, Org.nr: 802412-5737, www.s-sektionen.se

Motion - Standardiserad Lavalogga

!

I dagsläget byter Lavas logga utseende och färg varje år. Det här är varken smart
marknadsföringsmässigt eller ekonomiskt.

!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
!
!

Det finns inte många loggor som ändrar både färg och utseende från år till år av
förklarliga skäl då det bland annat är betydligt svårare att marknadsföra en produkt/
tjänst vars logga konstant förändras.

!

Det tar tid att arbeta in ett varumärke och i och med att loggan nu förändras från år till
år försvårar vi ett igenkännande bland företagen som deltar på Lava.

!

Den årliga förändringen gällande utseendet på Lavas logga är både kostsam och
kräver extra arbete för varje års projektgrupp. Onödigt mycket tid läggs på att
utveckla en ny grafisk profil istället för att vidareutveckla konceptet Lava. Varje års
projektgrupp kommer självklart fortfarande kunna sätta sin egen prägel på Lava men
vi anser att det finns bättre sätt att göra det på än att förändra ett utseende på en logga.

!

En annan fördel med att ha en stående logga är att produkter med loggan på kan
återanvändas. Exempelvis, om Lavas logga är återkommande varje år skulle delar av
banderollen som hängs upp på värmeverket kunna återanvändas vilket skulle betyda
en minskad årlig kostnad (bara banderollen är en utgift på 60 000 sek per år).

!

Framförallt menar vi att det finns en stor vinst i att göra Lava till ett tydligare och
starkare varumärke genom att använda samma logga från år till år.

!
Projektgruppen för Lava 2015 yrkar därför
!

att 1 det tas fram en standardiserad logga för Lava i en av Styrelsen och Lava
framtagen grupp.

!

att 2 den exakta utformningen av Lavas logga ska skrivas in i PM.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

MOTIONSSVAR SM1 2015
GÄLLANDE
MOTION OM LAVA STANDARDISERAD LOGGA
Konglig Samhällsbyggnadssektion 2015-02-25
Sid 1(1)

MOTIONSSVAR – SM 1 2015
GÄLLANDE Motion om Lava Standardiserad Logga

!

Bakgrund

Motionärerna vill standardisera Lavas logga då denna har sett olika ut för varje år. Detta
både för att spara in på ekonomiska medel men också för att stärka varumärket Lava.
Motionärerna yrkar på att en grupp sammansatt av Lava och Styrelsen tar fram ett förslag på
en logga och att detta skrivs in i PM.

!

Motionssvar

Styrelsen ställer sig positiva till motionen då det är av fördel att standardisera Lavas logga och
alltid använda samma. Styrelsen yrkar på att beslut tas om att lägga in en bilaga i PM kring
Lavas logga och att denna utformas av den föreslagna gruppen Lava och Styrelsen.

!
Yrkande
!
!
!
!

Styrelsen yrkar
att

bifalla motionen med följande tilläggsyrkande som ska läggas till i PM.
Under punkten 22. Lava läggs följande punkt in på lämpligt ställe:
Punkt 22.X: Lavas logga ska se ut enligt bilaga X.
Bilaga X ska bestå utav en svartvit logga för Lava och en färgad logga som fastställs av Lava och Styrelsen och som
bifogas PM efter överenskommelsen.

!!
!!
!
!!
!

Stockholm, den 25/2-2015

För

___________________________
Joanna Messmer, Vice Ordförande

!!

Konglig Samhällsbyggnadssektion, Org.nr: 802412-5737, www.s-sektionen.se

Motion - Standardiserad Lavahemsida

!

I dagsläget byts Lavas domän ut från år till år. Det här är inte smart
marknadsföringsmässigt.

!

Lavas hemsida ändrades senast från www.lava2014.se till www.lava2015.se, vilket är
en trend från tidigare år som följer konceptet www.lavaXXXX.se. Detta kommer
dock inte vara möjligt framöver då domänerna www.lava2017.se och
www.lava2018.se är uppköpta av någon annan. Detta gör att kommande
projektgrupper inte kommer ha möjlighet att följa den hemsidetrend som varit.

!

För att göra det lättare för både företag och studenter att hitta till Lavas hemsida i
framtiden anser vi därför att det vore bra att skaffa en stående hemsideadress. Alla
andra större mässor så som Armada här på KTH, Larm i Linköping, Larv i Luleå och
Charm på Chalmers arbetar med detta koncept. Vi i projektgruppen för Lava 2015 har
därför, med hänsyn till detta, köpt domänen www.lavakth.se.

!

!

Projektgruppen för Lava 2015 yrkar därför

!
att 1 följande ska läggas in i PM; Lavas hemsida ska vara www.lavakth.se
!
!

MOTIONSSVAR SM1 2015
GÄLLANDE
MOTION OM LAVA STANDARDISERAD HEMSIDA
Konglig Samhällsbyggnadssektion 2015-02-25
Sid 1(1)

MOTIONSSVAR – SM 1 2015
GÄLLANDE Motion om Lava Standardiserad hemsida

!

Bakgrund

Motionärerna vill standardisera Lavas hemsida så att det blir samma för varje år och lättare
för företag och andra att hitta. Motionärerna yrkar på att www.lavakth.se ska användas i
framtiden och att detta fastställs i PM. Motionärerna har köpt domänen www.lavakth.se.

!

Motionssvar

Styrelsen ställer sig positiva till motionen då det är av fördel att standardisera lavas hemsida
och alltid använda samma. Styrelsen har utformat en punkt att lägga till under punkten Lava
i PM så att detta efterföljs i framtiden.

!
Yrkande
!
!
!
!
!!
!!
!
!!
!

Styrelsen yrkar
att

bifalla motionen med följande tilläggsyrkande som ska läggas till i PM.
Under punkten 22. Lava läggs följande punkt in på lämpligt ställe:
Punkt 22.X: Lavas hemsidan ska vara www.lavakth.se

Stockholm, den 25/2-2015

För

___________________________
Joanna Messmer, Vice Ordförande

!!

Konglig Samhällsbyggnadssektion, Org.nr: 802412-5737, www.s-sektionen.se

Förslag till PM-ändring PAS och SNO!
För att stärka utbildningsbevakningen på masterprogrammen har det inom Studienämnden
pratats om att införa Programansvariga Studenter (PAS) även på masternivå, hädanefter
kallade MAS (Masteransvariga studenter). Nedan kommer ett förslag på hur dessa poster
kan inkorporeras i den redan befintliga PAS-posten för att undvika att man behöver skapa
fler funktionärsposter på sektionen.
PAS
Lägga till ny punkt 5 och flytta ner övriga ett snäpp:
5) I samråd med SNO och resterande studienämnd tillsätta MAS på de program där
samhällsbyggnad finns representerat. Dessa MAS:ar ansvarar för att gå på sin respektive
masters utbildningsråd och rapporterar därifrån till PAS.
SNO
Lägga till ny punkt 5 och flytta ner övriga ett snäpp:
5) I samråd med PAS och resterande studienämnden utse MAS för de masterprogram där
samhällsbyggnad finns representerat.
SN – Studienämnden
Lägga till ny punkt 5 och flytta ned övriga ett snäpp:
5) Studienämnden skall, i samråd med SNO och PAS, utse MAS för de masterprogram där
samhällsbyggnad finns representerat
Mikael Grönkvist, Valberedningens ordförande

MOTIONSSVAR SM1 2015
GÄLLANDE
MOTION OM ÄNDRING AV PM FÖR SNO och PAS
Konglig Samhällsbyggnadssektion 2015-02-25
Sid 1(1)

MOTIONSSVAR – SM 1 2015
GÄLLANDE Ändring av PM för SNO och PAS

!

Bakgrund

På sektionen har vi idag SNO (Studienämnden ordförande), PAS (programansvariga
studenter) och ÅKE (årskursrepresentanter). Det som idag saknas är PAS för
mastersprogrammen. Motionären föreslår därför att det ska läggas till i PM för SNO och PAS
att det ska väljas MAS (Programansvariga studenter för Mastersprogrammen).
MAS kommer inte att väljas på SM utan väljas av SNO och PAS.

!

Motionssvar

Styrelsen ställer sig positiva till motionen då Styrelsen anser att det är viktigt att även
mastersprogrammen har programansvariga studenter.

!
Yrkande
!
!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!
!!
!

Styrelsen yrkar
att

bifalla motionen i sin helhet.

Stockholm, den 25/2-2015

För

___________________________
Joanna Messmer, Vice Ordförande

Konglig Samhällsbyggnadssektion, Org.nr: 802412-5737, www.s-sektionen.se

