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Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Vice Ordförande Marie Doverbo

Kassör Frida Håkanson

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ordförande DP Jenny Andersson

Ordförande FnollK Louise Kempe

Ordförande SNF Joel Wilson

Ordförande Foc Mikael Andersson

Ordförande FARM Stefan Carlsson

�1 Mötets öppnande

Tuss öppnar mötet 12:04. Representant från F6 saknas och Anton är sjuk.

�2 Val av justerare

Jenny vill gärna justera.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Pontus har skrivit på dispositionsavtal för Focus. Marie
har börjat sammanställa den psykosociala utvärderingen, försökt boka ett
möte med Kent och fått reda på att städerskorna städar allt i Signes. Tjo-
ho! Torbjörn har raggat F:are om F-föreläsare med ett hyfsat resultat och
bokat GD.

• FARM: Planerar inför nästa vecka då de har ett event med Youngbird.
Planer smids även inför våren; det ska tas fram en ny prislista. Detta för
att göra det lättare både för nya farmare och företag. Under CHARM ska
de ska�a värdefulla kontakter med speciella FARMvisitkort.

• SNF: Jobbar på en kommande BSD föreläsning, planen är att temat ska
vara �uiddynamik. De tar fortfarande emot guldäpplenomineringar.

• Foc: Har lånat ett �ipper som gick sönder på vägen hit och har hämtat
reservdelar, så nu kan de äntligen ha en mekdag.
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• FnollK: De pillar på hemsidan.

• DP: Pubrundan gick bra, trots att det såldes mindre öl än senast. Snart
väntar aspplanerarmöte med KAOS. De tänker arrangera födelsedags dup
och vill gärna ha pengar till tårta. Micke tipsar om att på kockgymnasium
får man billigare tårtor.

�4 Föregående mötesprotokoll

Torbjörn går igenom föregående protokoll punkt för punkt och vi följer upp våra
beslut. Det mesta verkar vara genomfört.

�5 EDIT

Snart dags för remissen att skickas in. Pontus föreslår att vi ska bilda ett utskott
som arbetar med frågan. Preliminära kandidater är Tuss, Edvin och gärna någon
mer. Vi ska leta efter folk till gruppen personligen och via ett tillkännagivande
på hemsidan.

�6 Punkten om Micke

Micke har äntligen tagit sina grundkurser och undrar om han kan få ta kandi-
datexamen. Tveksamheterna häri ligger i om han egentligen först borde avlägga
revisions- och verksamhetsberättelse för sin tid som ordförande i FOC. Vi tycker
inte att Micke kan nekas examen för en post som han för närvarande sitter på
och som han dessutom gick på i fyran.

Beslut: Micke får ta sin kandidatexamen.

�7 Propositioner

Eventuellt blir det många propositioner att lyfta till LP3 mötet och vi behöver
ett separat möte att diskutera dem på. Vi bestämmer möte onsdag lunch 3/2 i
Signes.

�8 Sektionens dag och alkohol

Det har blivt lite struligt med alkoholtillståndet till Canyon, eftersom handläg-
gningstiden visade sig vara 20 dagar. Eftersom försäljning är uteslutet och vi
fortfarande vill vara i Canyon får det bli förköp. Anton har emellertid sökt till-
stånd för Focus, så vi kan ha eftersläpp med försäljning! För övrigt har Micke
lite vätskebrist från i går.

�9 Dispositionsavtal för sektionslokalerna

Dispavtalet är nu påskrivet av Tuss. En rad punkter har förtydligats: Med pri-
vat verksamhet menas privat festande, ej pastakokande. Att äta popcorn och
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dricka lite öl ska också vara ok. Hans Bäckberg tycker framförallt att det är
alkoholfester som ska skötas ordentligt.

Vad gäller egentligen med uthyrning av möbler i framtiden? Är det abslolut
förbjudet för F:are att hyra för privatbruk, exempelvis examensfester?

Vi ska skriva ihop ett par tänkbara scenarion att skicka in och be dem avgöra
var gränsen går. Scenarion kan vara examensfest, omsits, sektionssittning så som
luciasittningen. Alla som vill ska skriva några exempel på forumet.

En annan rolig sak som händer är de ändrade reglerna för förvaring av alko-
hol. Den får bara förvaras i skrubben i två dagar efter arr, vilket innebär många
�er vändor till systemet för föreningarnas del.

�10 Revisor och kvartalsredovisning

Reglerna som infördes i fjol säger att kassören ska lämna in sin bokföring en
gång per kvartal för granskning. Revisorn verkar dock ha väldigt mycket att
göra så responstiden liknar en vistadators med 128 mb ram. Banjos rapport
från i höstas har tydligen ännu inte returnerats. Vi skulle behöva två revisorer.
Frida ska höra vad som hänt med Banjos kvartalsrapport.

�11 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2010�02�04.

�12 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 13:02.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Louise Kempe
Justerare
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