
Spektrum rf Mötesprotokoll 11.03.2020

Mars månadsmöte, 11.03.2020
Plats: Klubben

Närvarande: Hugo Åström, Sara Hagström, Kalle Kupi, Anders Vuorijoki, Emil Amnell, Emma
Sinisalo, Gabriella Karhulahti, Anna Bengs

Övriga närvarande: Se bilaga 1.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 18:07.

2. Konstaterande av mötets beslutfördhet och stadgeenlighet
Mötet konstaterades beslutfört och stadgeenligt sammankallat.

3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan upplästes och godkändes.

4. Tvärvetenskaplig föreläsningsserie
Campuskoordinator Elina Andersson-Finne delade ut information om en serie tvärvetenskapliga
föreläsningar som planeras, och detaljer gällande föreläsningarnas förverkligande diskuterades.

5. Jämställdhetsenkäten
Hugo Åström presenterade rekommenderade åtgärder på basis av resultaten av jämställdhet-
senkäten. Potentiella ändringar är att ha fler frågor med bättre svarsalternativ, samt att ändra
enkäten till en välmåendeenkät med fokus även på saker som ork och allmän trivsel.

6. Val av trakasseriombud
Val av trakasseriombud lämnas till nästa möte på grund av oenighet.

7. Principer för säkert utrymme
Principer för säkert utrymme skall härefter gälla för Spektrum rf:s evenemang, och dokumen-
tet över principerna ska finnas lätt tillgängligt och klart synligt i utrymmet. Aslak Fellman
kommenterade att man borde komma överens om gemensamma principer med Svenska Natur-
vetarklubben rf , som delar Klubben med Spektrum. Dokumentet finns som bilaga 2.

8. Avtal med Uplus
Ett avtal för samarbete med Uplus presenterades, och avtalet godkändes med vissa språkliga
justeringar som förutsättning.

9. Övriga ärenden
Hugo Åström presenterade en plan för en abitävling, det vill säga ett evenemang där grupper
av abiturienter skulle ta del av utmaningar med naturvetenskapliga teman. Syftet skulle va-
ra att locka fler svenskspråkiga studerande till Gumtäkt. Gånget program: 12.2 måmö, 14.2
vändagssitz, 17.2-23.2 Klubben 50, 25.2 fastlagstisdag, 7.3 Rysk brunch + spelkväll, 9.3 Spa
xqrr.

10. Meddelanden
Kommande program: 14.3 spexqrr, 19.3 Vasagatan, 20.3 Förkör, 21.3 Årsfest, 22.3 Sillis, 3.4
Herrmiddag, 15.4 måmö.

11. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 19:04.
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Bilagor:
Bilaga 1 Närvarande vid mötet
Bilaga 2 Principer för säkert utrymme

Ordförande, Hugo Åström Sekreterare, Kalle Kupi
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