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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Kristina Berndtsson

Vice Ordförande Lars Lundberg

Kassör Soheil Bashirinia

Sekreterare Simon Sigurdhsson

Ledamot Marcus Johansson

Ordförande DP Marcus Birgersson

Sexreterare F6 Daniel Svensson

Ordförande FnollK Daniel Andrén

Ordförande SNF Viktor Nilsson

Ordförande Foc Jonas Flygare

Ordförande FARM Daniel Pettersson

§1 Mötets öppnande

Lars öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Soheil Bashirinia väljs till justerare.

§3 Föreg̊aende mötesprotokoll

Solle har hittat present till Cederwall, men inte köpt än. Ang̊aende Erland s̊a har Meffe pratat med Jana
om det. Allt som gällde tentan skulle vi vänta med till utvärderingen, tyckte hon. Hon skulle prata med
Erland om det ocks̊a. Meffe och Marcus skulle prata direkt med Erland ocks̊a, men det har de inte gjort
än.

§4 Rundabordet

• Kärnstyret: har träffat KfKb- och K-styret. Solle fick sin fjärde p̊aminnelse p̊a fakturor han inte
f̊att in. Solle vill inte ha betalningsanmärkningar. Solle ska maila om det, s̊a att alla vet att de ska
kolla efter fakturor.

• FARM: ska ha teambuilding och patetmiddag.

• NollK: planerar inför NollK-kalas. De har börjat f̊a överlämningar fr̊an sina pateter ocks̊a.
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• DP: har haft pubrunda — och de gick plus! De skulle till Tyskland, men det fanns ingen bil. De
ska ha omsits p̊a lördag ocks̊a.

• Foc: mekade flipper i fredags och skulle handlat ig̊ar. Tyvärr är Britney trasig, s̊a de hade ingen
bil. De ska ha n̊agon sorts teambuilding ocks̊a, men det sp̊arade ur.

• SNF: har börjat kolla efter lämplig BSD-människa, pratat om kursutvärderingslösenord och ska
ha med aspar p̊a nästa tisdagsmöte. De var p̊a infomöte om lärarutbildning ocks̊a, det har vi en
punkt om.

• F6: planerar inför sektionsaktivabastun. De hoppas p̊a en bil, och att Styret fixar en buss. De söker
tillst̊and till sektionens dag ocks̊a, och ska börja filma aspfilm.

§5 Sektionens dag

Inbjudan till sektionens dag ska skickas ut, och Folke vill ha ett seriöst program till det hela. Vi ska
bjuda in föreläsare ocks̊a; SNF har en bra lista. N̊agon m̊aste ta fram en inbjudan som vi kan skicka ut
typ ig̊ar. Marcus gör det.

Kärnstyret och F6 behöver ha ett möte ocks̊a; Kraz föresl̊ar n̊agot runt fyra imorrn. Quenna lovar
att dra dit folk.

Beslut: Marcus skickar ut inbjudningar till sektionens dag. Kärnstyret och F6 har möte vid fyratiden
28:e januari.

§6 Lagbygge

Vi har ett par förslag p̊a mailen, biljard är det vettigaste. Vi borde sätta en tid ocks̊a, och beställa bord.
Mäsk tycker att vi drar 17:22, s̊a att han missar DuPen. Solle tycker 17:15, alla h̊aller med. Men vem
bokar? Jesus tar p̊a sig att boka.

Beslut: Jesus bokar biljardbord. Teambuilding börjar 17:15, 28:e januari. Be there or be �.

§7 Nyckelhappening

Lars tycker att vi ska försöka ha en nyckelhappening n̊agon dag. Nästa fredag lunch blir bra. Det är
kärnstyretsaker egentligen, s̊a vi förpassar detta till ett annat möte.

§8 Britney är död, länge leve Britney

Britney har g̊att sönder igen och bilnisse har tröttnat. Vi kan försöka sälja den och köpa en ny. Tydligen
ska SEB vilja sponsra bilar ocks̊a, men det gäller bara underh̊all och d̊a m̊aste vi redan ha en bil.

Vi behöver i alla fall n̊agon som kan dra i att leta ny bil, eftersom Dalsmo inte vill dra i det längre.
Überbilnisse kanske vill dra i att köpa in en ny bil? När vi väl har en ny bil kan vi hitta en ny bilnisse,
det är inte lika jobbigt att ta hand om en ny bil.

Hela styret vill ha ny bil i alla fall; Britney h̊aller inte längre.

Beslut: Sk̊aning fr̊agar Überbilnisse.
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§9 Lärarmaster p̊a Chalmers

Meffe var p̊a ett möte om lärarmaster. Chalmers har ju f̊att en lärarmaster nu, och det fick SNF infor-
mation om. Programmet har noll valbara kurser, men ger b̊ade lärar- och civilingenjörsexamen utan att
behöva läsa extra länge. Den är dock bara p̊a svenska.

TM f̊ar ocks̊a vara med; men d̊a m̊aste man baka in vissa kurser i “teknik”. Man m̊aste inte vara s̊a
noga med det, H̊akan borde lösa det. Man m̊aste dock läsa en Intice-kurs först (naturligt urval enligt de
ansvariga).

Den ska vara sökbar redan nu; Intice-kursen är dispensbelagd första året. Det är dock bara öppet
för K/Kf/F/TM/D/M, s̊a alla f̊ar inte vara med än. Hos de som inte f̊ar vara med kan inte f̊a in tv̊a
tillräckligt stora ämnen.

§10 Övriga fr̊agor

• Ackreditering:: Technology, Society and Environment är inte ackrediterad, säger Meffe. Cederwall
hade försökt komma i kontakt med ansvarig för det programmet; de hade sp̊ar i sina program, men
det f̊ar man inte ha. Cederwall sa i alla fall att man kan fixa ackreditering nästa år, men det lät
inte bra tyckte Meffe. Han mailade Jana och hon har börjat ta tag i det.

• Alkoholtillst̊and:: FARM undrar vad som hände med tillst̊anden. Vi kom inte fram till n̊agot,
men vi tycker att det är bra att de vill har tillst̊and. För övrigt har GU satt sig p̊a tvären ang̊aende
permanentinsyningen. Vi skulle kunna köra över dem, men det lovade vi att inte göra.

§11 Nästa möte

Nästa möte blir 3 februari 2011.

§12 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Lars 12:49.

Lars Lundberg
Vice Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Soheil Bashirinia
Justerare
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