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Närvarande

Ordförande Kristina Berndtsson

Vice Ordförande Lars Lundberg

Kassör Soheil Bashirinia

Sekreterare Simon Sigurdhsson

Ledamot Marcus Johansson

Ordförande DP Marcus Birgersson

Ordförande F6 Jonas Landberg

Ordförande FnollK Louise Kempe

Ordförande SNF Helena Jakobsson Larsson

Ordförande Foc Jonas Flygare

Ordförande FARM Karin Skoglund Keiding

§1 Mötets öppnande

Kristina öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Marcus Birgersson väljs till justerare.

§3 Rundabordet

• Kärnstyret: har varit p̊a jättem̊anga möten. Med Martin, till exempel (ang̊aende val av PA) —
han ville mest höra vad vi tyckte, men det var typ samma som alla andra tyckte. Vi har lämpat
över det p̊a lämpliga personer. Kraz har “delegerat” (trackat dem i korridoren). De kandidater det
pratas om är Jana och Göran Wahnström. Ulf Gran var ocks̊a uppe, men han är viceprefekt nu s̊a
han har tackat nej. Om man vill nominera n̊agon s̊a ska man prata med Martin, eller registratorn.

Hon var p̊a FuM ocks̊a; det var det tr̊akigaste hon n̊agonsin varit med om — trots att hon druckit
tv̊a øhl innan. Det är snack om studievägledarna ocks̊a, de kanske ska göra om studentcentra till
n̊agot större (n̊agon har f̊att en “vision” igen).

En annan vision de f̊att är ang̊aende campus — det ska vara öppnare, mer företag etc. (upp emot
3-5 000 icke-studenter ska in p̊a campus). De har det s̊a p̊a Lindholmen, men de tycker inte att det
blivit mer kontakt. Det är lite det här ombyggnaden p̊a V handlar om.

Solle hade kassörsmöte, de har slutit en pakt — den kassör som f̊ar sin bokföring godkänd först ska
bli revisor s̊a att han kan godkänna resten. Det här tänker styret använda emot personen i fr̊aga.
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• FARM: har ringt lite mer företag, jobbat med F-dagen osv. — de funderar p̊a att ha banketten i
GD-foajen. De har f̊att n̊agra värdar ocks̊a.

• NollK: spelade biljard med supernollan. De har börjat fixa lite aspning ocks̊a, men inte s̊a mycket.

• DP: har haft DuP och anmält sig till lappfejden.

• Foc: hade FocKör. Det gick bra.

• SNF: var p̊a programr̊ad. De diskuterade CSN-problemen. Det ska flyttas 1.5hp till v̊arterminen,
antagligen kommer Fysiken Omkring Oss flytta över poäng till v̊aren. Det har tillsatts en arbets-
grupp. De har ävenn diskuterat hur man ska utöka MATLAB-bitarna i början. De kanske ska
LADOK-redovisa vissa poäng som specifikt MATLAB. Ett förslag var att ha mer MATLAB i pro-
grammeringen, men det var inte s̊a populärt. Sk̊aning p̊apekar att MATLAB är mer vektorlek än
programmering. De var p̊a UU-möte ocks̊a, kursutvärderingen ska göras om. Administrationen ska
ligga p̊a k̊aren istället. B̊ade utvärderingarna och utbetalningssystemet ska göras om.

• F6: har f̊att tillst̊and till sitt ET-raj. De hade lunchmöte ocks̊a.

§4 Bandartjobang

Fjärde november är föreslaget. Kraz föresl̊ar att kärnstyret planerar och resten gör vad vi säger till dem.
Det l̊ater nog som en bra idé. N̊agon tyckte att 4 nov. var ett d̊aligt förslag. 2 november l̊ater mycket
bätte. Kraz skickar ut ett mail om det till alla sektionsaktiva.

§5 NU-möte

Solle har varit p̊a NU-möte. Elektro har mattefrukost, s̊a att nollan ska lära sig att man kan supa med
m̊atta och änd̊a vara i skolan dagen efter. Det var snack om att flytta runt i nollningen. Förr hade man
bara trefemmor till maten; det är bra att ha s̊ana, s̊a att det blir lättare att ge folk “icke-alkohol”.

§6 Phaddergruppssittningar i Focus

Kraz vill riva upp det gamla beslutet om att har ph-sittningar i Focus. Men det ska vara p̊a lika villkor,
alla ska betala för uthyrning och lägga en rejäl deposition — även om rustmästaren kanske r̊akar vara i
ph-gruppen.

Ph-sittningar är inget problem men insyningen, man f̊ar ge bort alkoholen. Det enda som behövs är
en serveringsansvarig.

Kraz tror i alla fall att det är mer incitament att sköta sig om man betalar för sig än om man sätter
sig i en FL-sal. Mäsk är rädd att DP kommer f̊a städa mycket när folk missköter sig, och att DP inte
tjänar p̊a att dra deposition.

Man kan göra som i Gasquen. . . tvinga de att städa när man avsynar dagen efter. Men om de inte
är där? Ska man förbjuda folk fr̊an att hyra Focus d̊a? Är det d̊a nollan eller hela ph-gruppen?

Lars tror inte att det är ett problem; man lägger mycket pengar p̊a depositionen, och d̊a är det ett
stor incitament att städa ordentligt. Kraz tycker inte att det var ett problem när hon satt i DP, heller.

Det beror ju helt p̊a när DP g̊ar dit ocks̊a — p̊a veckodagar m̊aste man kanske vara här åtta p̊a
morgonen för att avsyna.

Fr̊agan är om styret tycker att det är bra och om DP vill ta p̊a sig att sköta det. Styret i allmänhet
tycker att det verkar bra, under förutsättning att det är p̊a lika villkor för alla ph-grupper. Ingen ställer
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sig negativ till förslaget. Det blir ju lite rörigt dock; vem ska vi hyra ut till? Vem som helst? Födelsedagar
och dylikt?

Marcus tycker att vi bara ska hyra ut till lagliga arrangemang. Men det känns som n̊agot DP ocks̊a
ska diskutera, och det känns som att vi m̊aste formulera n̊agot fint avtal eller n̊agot. Vi m̊aste prata
igenom det här, vem ska vi hyra ut till och p̊a vilka villkor?

§7 Övriga fr̊agor

• Sjö: Sjösektionen finns nu p̊a Facebook, enligt Lars.

• Teambuilding: Kraz föräldrar ska åka bort i tentaveckan, s̊a vi kan ha teambuilding d̊a. Ingen
annan är p̊a.

• Øhlkylar: vSO jobbar p̊a det här med øhlkylarna. Han ska prata med n̊agon, vi f̊ar inte kasta bort
dem. Han börjar tydligen komma ikapp nu.

• ET-raj: Unni och Mia har räknat, n̊agon har tagit ett extra tillst̊and, s̊a det kanske inte finns
n̊agot till det sista ET-rajet. Vem har gjort fel? Kraz/Lars räknar efter. . . 4 pubrundor, 4 ET-raj,
sektionens dag, rockpub och tv̊a under nollningen. Men om den i ljusg̊arden g̊ar p̊a samma kvot s̊a
är det tre p̊a nollningen, allts̊a för m̊anga.

• Bernhard: Bernhard ska g̊a i pension — vi borde göra n̊agot snällt. Det är sista undervisningen
för F nu.

• Stämpel: KU-mötet ska prata om stämpeln och att vi inte längre behöver den eftersom det är
online-examination eller n̊at.

§8 Nästa möte

Nästa möte blir 14 oktober 2010.

§9 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Kristina 13:00.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Marcus Birgersson
Justerare
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