
Protokoll fört vid stormöte för MUR 20141009 i Lund

Närvarande Emma Petrusson
Jesper Sjöström Strobel
Filip Nygren
Kjartan Kári Garðarsson 
Mýrdal 
Calle Ketola
Albert Balkay
Emelie Hagsten
Joel Torby
Simon Toivola
Dag Björnberg 
Hans Isaksson
Caroline Olsson

Ordförande MUR
Ordförande LUNA

Formalia

§1
Mötets öppnande

Emma Petrusson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat kl. 17.45.

§2 
Val av 
mötespresidium

Calle Ketola valdes till mötets ordförande och Caroline Olsson
valdes till mötets sekreterare. Emma   Petrusson   och Emelie 
Hagsten valdes till justerare.

§3
Behörigt utlyst

Mötet var behörigt utlyst.

§4
Yttranderätt
Rösträtt

Det fastställdes att mötet blivit korrekt utlyst. Alla närvarande 
gavs yttranderätt och alla närvarande förutom Jesper 
Sjöström Strobel och Caroline Olsson gavs rösträtt.

§5
Fastställande av 
dagordning

Stormötets dagordning fastställdes med ändringen att 
representanter inte skall väljas till RK, LUNAs högsta 
beslutande organ.

§6
Föregående mötes 
protokoll

Mötesprotokoll från 2014  0213   återfinns enbart i ofullständig 
anteckningsform. Mötet beslutade att godkänna 
anteckningarna och lägga dessa till handlingarna.

Ärenden

§7
Val till MURs styrelse

Emelie Hagsten nominerade Emma Petrusson till ordförande. 
Emma accepterade nomineringen.
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• Mötet beslutade att använda öppen votering i samtliga 
val och Emma Petrusson valdes till ordförande.

• Emma nominerade Filip Nygren till vice ordförande. Filip
accepterade och mötet valde Filip Nygren till vice 
ordförande.

Albert Balkay noterar att inte alla vet vem Filip är och föreslår 
att alla ska presentera sig själv.
    Alla får nu chansen att ge en kort och beskrivande 
presentation av sig själva. Detta resulterar i att alla blir bästa 
vänner. 

• Emma kommer ihåg att Orvar Lorimer Olsson uppgett 
att han kan tänka sig att behålla posten som kassör. 
Orvar     Lorimer Olsson   nomineras till kassör och mötet 
väljer Orvar     Lorimer Olsson   till kassör.

• Emma nominerar Calle Ketola till sekreterare. Calle 
accepterar men fiskar efter fler nomineringar. Mötet 
väljer Calle Ketola till sekreterare. 

• Hans Isaksson föreslår att posten som 
föreläsningsansvarig ska ersättas med en kommitté.

Albert påpekar att det eventuellt inte är korrekt att byta utan 
stadgeändring eller liknande.

• Jesper meddelar att då studieråden inte har stadga, 
kan de egentligen välja kommittéer hur som helst.

• Calle föreslår att Hans väljs till föreläsningsansvarig men
sedan hittar andra att samarbeta med tills de kan väljas
in till en sådan kommitté.

• Jesper påpekar att det kommer att komma ändringar i 
riktlinjerna för studieråden och att det därmed kan vara
en idé att invänta detta innan man gör ändringar. 

• Calle berättar att Anna-Maria har sagt att institutionen 
kommer att hjälpa till med att få föreläsare till 
mattehuset och menar att posten därmed bör vara 
enklare denna termin.

• Hans   Isaksson   nomineras till posten trots hans 
motstridighet. Hans accepterar nomineringen och 
mötet väljer Hans   Isaksson   till föreläsningsansvarig.
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§8
Val till övriga poster 
samt representanter

GU -   Grundutbildningsnämnden:   
- Jesper beskriver vad GU är och understryker betydelsen

av att det finns studenter representerade. Det 
diskuteras hur många representanter som ska väljas, 
man kommer fram till att det är 2 st. Det är dock lite 
luddigt vad de två representanterna får för 
ansvarsområde. Man kommer fram till att det finns två 
poster, dessa kallas nu A och B. A är representant för 
institutionen och B är representant för 
Matematikcentrum.

- Calle försöker beskriva Teo Nilsson som tidigare uttryckt
att han kan tänka sig post A i GU. 

TIMEWARP!!! Calle önskar att få åter lägga till en post som 
strukits under fastställandet av dagordningen. Även Jesper 
yrkar för att det ska tillsättas en representant i institutionens 
styrelse. Mötet beslutade att införa denna post. Efter detta 
lämnar Jesper mötet

• Teo   Nilsson   nomineras till post A i GU
FOOD BREAK: Calle utlyser en PAUS. Alla håller med om att 
det är en bra idé.
Simon Toivola, Dag Björnberg och Joel Torby lämnar mötet.
Mötet beslutar att återuppta mötet efter pausen.

• Mötet väljer Teo   Nilsson   till post A i GU.
• Emelie nominerar Emma Petrusson till post B i GU, 

Emma accepterar nomineringen och Emma Petrusson 
väljs till post B i GU.

Mattecentrums styrelse:

- Calle efterfrågar en beskrivning av vad det innebär och 
Emma berättar att det är en mycket viktig position.

- Albert nominerar Emma Petrusson och Emma 
accepterar. Filip Nygren kandiderar till suppleant, detta
är något som man lägger på minnet tills val av 
suppleanter senare under punkt 8. Mötet väljer Emma 
Petrusson till representant i Mattecentrums styrelse.
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Säkerhetsnämnden:

- Emma meddelar att det inte finns någon bra beskrivning
tillgänglig. Det diskuteras att det bör vara samma 
person som är studerandeskyddsombud som har en 
post i säkerhetsnämnden. Albert anmärker att arbetet i
säkerhetsnämnden och som skyddsombud inte är så 
omfattande i mattehuset då det inte finns så många 
säkerhetsrisker jämfört med exempelvis Kemicentrum.

- Filip Nygren   kandiderar till posten i säkerhetsstyrelsen 
och som skyddsombud. Mötet väljer Filip Nygren till de 
båda posterna.

JOL – jämställdhet   och likabehandling  :  

- Emelie berättar att det inte har hänt så mycket i JOL 
under föregående termin och meddelar att hon kan 
tänka sig att sitta kvar som representant.

- Emma nominerar Emelie Hagsten som accepterar och 
mötet väljer Emelie Hagsten till representant i JOL

Biblioteksnämnden:

- Andreas   Söderlund   som för närvarande sitter i 
biblioteksnämnden nomineras till posten och mötet 
väljer Andreas   Söderlund   till representant.

Institutionens styrelse:

- Calle föreslår att någon i styrelsen får posten.
- Albert nominerar Calle Ketola som accepterar 

nomineringen. Mötet väljer Calle Ketola till 
representant.

Ansvarig för MURrummet samt farstun:

- Albert   Balkay   kandiderar och Albert   Balkay   väljs till 
ansvarig för MURrummet samt farstun.

- Hans Isaksson lämnar mötet och meddelar samtidigt att
han kan tänka sig att vara suppleant för någon post.

Ansvarig för hemsidan:

- Emma anmärker att det är bra om samma person kan 
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ta på sig att vara ansvarig för MURs sida på 
institutionens hemsida. Det bestäms att posten byter 
namn till Webmaster och inkluderar alla former av 
digital kommunikation i MURs namn.

- Emma nominerar Kjartan Kári Garðarsson Mýrdal. Han 
är tveksam till detta och undrar om det inte kan vara en
del av posten som sekreterare. Calle Ketola nomineras 
därmed till posten. Calle Ketola accepterar 
nomineringen och Kjartan Kári Garðarsson Mýrdal 
tackar nej till sin nominering. Mötet väljer Calle Ketola 
till Webbmaster.

Fikaansvarig:

- Albert uppger att han gärna behåller posten. Calle 
nominerar Albert   Balkay   och Albert   Balkay   väljs till 
fikaansvarig.

Sexmästare:

- Calle berättar att han i praktiken varit sexmästare sedan
i våras. Emma nominerar Calle Ketola, som accepterar 
nomineringen. Calle Ketola väljs till sexmästare.

En rungande applåd gör sig hörd i salen för att fira att första 
ronden i väljandet av representanter är avklarad.
Nu till suppleanter:
GU 2 st. 
Mattecentrums styrelse 1 st. 
Säkerhetsnämnden 1 st. 
JOL 1 st. 
Biblioteksnämnden 1 st. 
Institutionens styrelse 1 st.

• Calle nominerar Filip Nygren till suppleant för post B i 
GU samt i mattecentrums styrelse. Filip accepterar de 
båda nomineringarna. Calle nominerar Emma Petrusson
till suppleant i säkerhetsnämnden, Emma accepterar 
nomineringen. Kjartan nominerar Calle Ketola till 
suppleant i JOL. Calle accepterar med motivationen att
han vill kunna avsluta mötet inom en rimlig framtid. 
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Albert nominerar Hans   Isaksson   till suppleant i 
biblioteksnämnden. Albert nominerar Emelie Hagsten till
suppleant i institutionens styrelse. Emelie tackar nej 
men kandiderar istället till post A i GU. Andreas 
Söderlund nomineras till suppleant i institutionens 
styrelse. 

Mötet väljer samtliga nominerade till de poster de 
nominerades till:
Suppleant till post A i GU: Emelie 
Suppleant till post B i GU: Filip
Suppleant i Mattecentrums styrelse: Filip
Suppleant i Säkerhetsnämnden: Emma
Suppleant i JOL: Calle
Suppleant I Biblioteksstyrelsen: Hans
Suppleant Institutionens styrelse: Andreas.

• Andra fikapausen utlyses och genomfördes.

§9
Rapporter

- Emma berättar att verksamhetsberättelsen finns. Ingen 
är intresserad av att läsa den men det informeras att 
den kommer att finnas tillgänglig i MURrummet.

- Calle berättar att sexmästaren under förra terminen och
denna termin anordnat sammanlagt två sittningar. 

- Emma berättar att hon har varit på ett sov-möte med 
ordföranden och vice ordföranden för de övriga 
studieråden men har inte så mycket att rapportera.
Albert ställer frågan ifall det kommer att genomföras 
någon utvärdering utav kandidatdagen. Det nämns att 
Tien Truong har tagit på sig detta och att det är under 
arbete.

§10
Utvärdering

- Torsdagshänget utvärderas: Det fastställs att 
torsdagsänget har varit populärt och det berättas också
att det finns en lista där man kan skriva upp sig på att 
ta med sig fika till torsdagshänget. Man kommer fram 
till att torsdagshänget har varit framgångsrikt.

- Mötet beslutar att utvärderingen är fullständig.

Avslutning
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§11
Övrigt

Caroline föreslår att MUR ska vara med och anordna en 
sittning tillsammans med Kerub och eventuellt MYS.

§12
Mötets avslutande

Calle Ketola förklara mötet avslutat kl. 19:30.

_________________________ _________________________

Calle Ketola, mötets ordförande Caroline Olsson, mötets sekreterare

_________________________ _________________________

Emma Petrusson, justeringsperson Emelie Hagsten, justeringsperson
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