SASS
PROTOKOLL: Möte 2
2016-12-13

Protokoll Möte 2
Fört vid sammanträde med Sahlgrenska Academy Students for Sustainability

Tid:
Plats:

2016-12-13, 12:15
Jörgen Lehmann, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg

Närvarande ledamöter
Annika Ginter
Anna Adolfsson
Robin Lennqvist
Ej närvarande ledamöter
Anna Strid
Sändlista
kallelse@saks.gu.se vilken innefattar:
SAKS ordförande
SAKS vice ordförande
SAKS administratör
SAKS revisorer
SAKS inspektor
SASS:s ledamöter
Preliminärer (§§ 1)
§ 1.1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet kl.12:15

§ 1.2

Godkännande av föredragningslista
SASS beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§ 1.3

Adjungeringar
Emma Hagman deltar i dagens möte.

§1.4

Val av mötesordförande
SASS beslutar att
att välja Annika Ginter till mötesordförande
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§ 1.5

Val av justeringsperson
Robin Lennqvist förslås som justeringsperson.
SASS beslutar
att välja Robin Lennqvist till justeringsperson.

§ 1.6

Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll är ej justerat. Vi diskuterar de ärenden vi
hade vid senaste mötet.

Diskussionsärenden (§§ 2)
§ 2.1
Höstterminens aktiviteter - utvärdering
- Höstens evenemang Veggie at my place har varit en succé och vi siktar
på att göra en ny omgång under vårterminen.
- Food Rescue Parties har fungerat väl, men vi behöver nu
vidareutveckla konceptet tillsammans med våra samarbetspartners i
GSSA.
- Filmvisning – samarbete med CSS. Roligt med lite större projekt! Det
kommer vi försöka göra om i vår.
- ActSustainable – hållarhetsdag för studenter i Göteborg. Mycket lyckat
evenemang som vi hoppas (och tror) ger ringar på vattnet. Nu jobbar
vi inför nästa omgång.

§2.2

Vårterminen – vad vill vi åstadkomma under resterande
verksamhetsår?
- Vid möjlighet deltar ledamöter eller aktiva medlemmar med en kort
presentation om SASS på Mats föreläsningar. Om ingen hinner, så kan
han sköta det utan vårt deltagande.
- Under första GSSA-mötet nästa termin bör vi diskutera hur vi ska
arbeta vidare med Food Rescue Parties. Vi behöver bland annat prata
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om samarbetet med AllWin, samt om hur vi ytterligare kan utbilda
och engagera de närvarande om matsvinn.
- Nästa termins första happening blir en screening av ett TedTalk
alternativt en filmvisning, på lunchtid eller efter 16, där vi bjuder på
mat/fika. Vi vill kunna bjuda in till denna när vi går runt med Mats
till de nya programstudenterna.
- Veggie at my Place – uppföljaren! Vi hoppas kunna köra omgång nr 2
under vårterminen.

Rapporter (§§ 3)
§ 3.1

Ordförandens rapport
Annika berättar om sitt deltagande i Nobel Week Dialogue och delar med
sig av notiser från morgonens Miljöråd. Bland annat om funderingar
kring Reusable cups till caféerna, istället för engångs pappersmuggar. Ett
projekt vi ska försöka driva i vår!

§ 3.2

Övriga rapporter
Inga.

Övrigt (§§ 4)
§ 4.1

Övriga frågor
Inga.

§ 4.2

Nästa möte
Datum ej satt.

§ 4.3

Mötesutvärdering
Effektivt möte och god mat!

§ 4.4

Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet 13:15
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Vid protokollet:

_____________________________
Anna Adolfsson
Sekreterare

Justeras

________________________
Annika Ginter
Ordförande

________________________
Robin Lennqvist
Justeringsperson
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