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Närvarande

Vice Ordförande Lars Lundberg

Kassör Soheil Bashirinia

Sekreterare Simon Sigurdhsson

Ledamot Marcus Johansson

Ordförande DP Marcus Birgersson

Ordförande F6 Jonas Landberg

Representant SNF Kristina Lindgren

Ordförande Foc Jonas Flygare

Ordförande FARM Karin Skoglund Keiding

§1 Mötets öppnande

Lars öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Jonas Landberg väljs till justerare.

§3 Föreg̊aende mötesprotokoll

Marcus har kollat det här med programansvariga; vi har tre stycken, Jana, Scrhöder och Mikael Käll.
Mäsks access ska vi ta upp igen.

§4 Rundabordet

• Kärnstyret: hade ett möte. Marcus och Sk̊aning representerade p̊a K/Kf-puben. Vi ska förtydliga
alkoholförbudet ocks̊a; det som gäller är att det bara är förbjudet att ta med/dricka alkohol när det
inte är arrangemang. När det är arrangemang bestämmer arrande förening vad som gäller. Efter
arrangemang, när föreningen har städat inte vill vara ansvarig (och f̊a skit) längre, s̊a ska alla ut,
och det är hela Styrets ansvar att säga till om det. Lars säger att om det är skitigt i Focus p̊a
lördagmorgnar s̊a är DP “the prime suspect”.

Vi ska ha ett stormöte nästa tisdag ocks̊a för att informera s̊a m̊anga föreningar som möjligt om
det här. Inbjudan kommer idag.
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• FARM: har ocks̊a haft lite aspning. De har n̊agon sökande i alla fall. De har fortsatt med F-dagen,
och de ska ut och informera ännu mer om den. Det blir lasershow!

• NollK: fr̊anvarande.

• DP: har haft DuP och serverat hofflor. Skällt ut varandra och andra. Diskuterat lite.

• Foc: har haft möte, och Focumaten borde vara fixad snart. De har fyllt p̊a som vanligt.

• SNF: har haft aspning. Först fika, sedan ost- och vinkväll. De hade möte ocks̊a, Helena har varit
p̊a UU-möte. De pratade om ny PA och omstart V. P̊a V tänkte de inte göra samma “misstag”
som EDIT — de ska inte skicka ut det p̊a remiss.

• F6: har inte gjort s̊a mycket, men nu h̊aller de p̊a att arra Gasque.

§5 Mäsks access till skrubben

Återupptaget fr̊an förra mötet. Mäsk säger att det är lite svart, men att folk överdriver. “Det är ju änd̊a
bara svinngrejer,” p̊ast̊ar han. Varannan minut access kan han g̊a med p̊a, men i övrigt ser han inte det
här som ett problem. Resten av DP vill ju bara jävlas lite.

§6 Mäsk gnäller

Andra i DP tycker att folk springer till dem för att f̊a det städat och s̊adant. Mäsk vill förtydliga att när
det är arr s̊a är det arrande förening som ska städa; är det inte arr s̊a är det allas ansvar. Det är inte
DPs grej att springa och städa efter andra.

Karin först̊ar inte varför folk har s̊a sv̊art för att h̊alla rent efter sig.
Mäsk tyckte att NollK-asparna städade d̊aligt ocks̊a; det l̊ag saker kvar och det var inte riktigt

ordentligt städat. Det är viktigt att det inte syns att det varit arr dagen efter.

§7 Kylen i Signes

Japan undrar vem som har ansvaret för kylen i Signes; städerskorna klagar. Det st̊ar en massa Focus-disk
där uppe ocks̊a, det är inte bra.

V̊ar överlämning säger att Signes inte hör till sektionen, s̊a vi ska inte ta n̊agot ansvar för kylen där.
Däremot ska vi ta ansvar för att v̊ara grejer inte ligger där. En lapp kanske kan funka, men Lars är
pessimistiskt inställd till den idén.

Vi som organisation ska inte ta n̊agot ansvar för att h̊alla ordning där uppe, men folk som sitter där
uppe och äter ska definitivt h̊alla efter sig själva. Vi ska berätta det här för städerskorna ocks̊a. Lars gör
det.

Beslut: Lars tar kontakt med rätt person och tydliggör det här. DP sätter upp lappar där uppe.

§8 Övriga fr̊agor

• Masterprogram: Karin undrar vad som händer om masterprogrammaillistorna. FARM vill ha,
Marcus ska fixa.
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• Städskulder: Mäsk undrar hur städskulderna funkar; de vill driva in skulderna tv̊a g̊anger per år
istället för att de betalar den när de tar examen. Om folk inte gör det s̊a vill DP dra in accessen.
Det p̊averkar ju inte mycket eftersom det är ol̊ast ofta.

S̊a som det funkar nu är det inte ett bra system.

Mäsk undrar om DP f̊ar skicka ut mail till de som inte städat i år och driva in pengar. Japan tycker
att man ska ge en extra chans att g̊a p̊a uppsamlingstillfällena ocks̊a.

Vi konstaterar att DP f̊ar göra detta, men bara till nollan och bara om de förvarnar innan upp-
samlingsheaten.

• Sektionsaktivastädning: Det är inte heller okej att inte g̊a p̊a sektionsaktivastädningen. Det är
ett åliggande, man m̊aste vara där, oavsett om man vil g̊a p̊a bandartjobang eller inte. Det kan
vara bra att ha ordentlig information till valda. En ny invalsfolder kan vara värt. Man kan (och
bör) gnälla när de vill ha ansvarsfrihet ocks̊a.

Sk̊aning tycker att det är varje invalds eget ansvar att läsa i reglementet för att se till vad som
gäller.

Vi kan ju dra upp alla åligganden p̊a sektionsmötet ocks̊a (p̊a ett effektivt sätt). Vi kanske borde
se över mötesordningen?

• SNFm: Lind undrar hur det g̊ar med SNFm. Tuss ville kanske bli ordförande, och überbilnisse ville
kanske bli representant. Marcus jobbar h̊art för att f̊a det här gjort. Vi m̊aste lägga propositioner
om invalet ocks̊a; ordförande i lp4 och representanter i lp1 kanske är vettigt?

• Bilnisse: Dalsmo vill ha ett konto s̊a att folk kan betala bensin och s̊a att han kan hantera
fakturorna (vilket minskar administrationen). Vi tycker att det verkar vara en vettig idé.

§9 Nästa möte

Nästa möte blir 18 november 2010.

§10 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Lars 12:48.

Lars Lundberg
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Jonas Landberg
Justerare
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