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Närvarande

Vice Ordförande Lars Lundberg
Sekreterare Simon ”Skåning” Sigurdhsson

Ledamot Marcus Johansson
Ordförande DP Marcus ”Mäsk” Birgersson
Ordförande F6 Jonas ”Japan” Landberg

Ordförande FnollK Daniel ”Drill” Andrén
Ordförande SNF Viktor ”Meffe” Nilsson
Ordförande Foc Jonas ”Jesus” Flygare

Ordförande FARM Daniel ”Polly” Pettersson

§1 Mötets öppnande
Lars öppnar mötet.

§2 Val av justerare
Jonas Flygare väljs till justerare.

§3 Föregående mötesprotokoll
En Focusgrupp tillsattes och har haft möte. Rapport följer.

§4 Rundabordet
• Kärnstyret: har inlett sin aspning. Lars var på ett tråkigt arbetsmiljöråd också, där det beslutades
att lägga ner rådet och lägga över uppgifterna på någon annan (NU/SU).

• FARM: har varit på säljkurs och ska börja ringa företag inför F-dagen snart. Aspning blir det
också; Broccolimuggarna står still.

• NollK: har varit på bastumöte. Länge. Två bastutider har bokats. De har försökt planera hela
nollningen också.

• DP: vet inte riktigt vad de gör. Eller, Mäsk vet inte. De hade tydligen DuP och misslyckat aspmöte,
PK-caps och gick på PR-kalas. De arrar nog pubrunda också, men Mäsk är inte säker; han har
labb.
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• Foc: har växlat pengar och eventuellt handlat lite mer ”grejer”. Mekat flipper har de även gjort.
De har ”flockar” av aspar också.

• SNF: har jobbat lite för att få snygg statistik på tentorna. Har planerat aspning.

• F6: har haft ET-raj.

§5 Alkoholförbudet
Förbudet följs inte riktigt, och det känns som att det behöver utvärderas något. Insyningen är långt
borta, så folk skiter i förbudet. Föreningarna borde hålla på det tills det inte finns kvar; annars blir det
en konstig dynamik mellan föreningsaktiva och övriga sektionsmedlemmar, tycker Skåning. Speciellt så
borde hela styret hålla mycket hårdare på förbudet eftersom det fortfarande gäller.

Mäsk tycker att en bidragade faktor till förbudet var att minska drägget, och att folk som sköter sig
därmed skiter i det. På det sättet tycker han att det fungerar, att folk tar mer ansvar. Han föreslår att
man inte tar bort förbudet helt utan att man har exempelvis en bok där någon ansvarig skriver upp sig,
så att man kan ha någon som tar ansvar för att det städas och så vidare.

En sådan bok har vi mandat att lägga fram, tycker Skåning. Det beror ju bara på definitionen av
”arrangemang”. Lars tycker i varje fall att vi inte ska ha undantag för vissa; det ser konstigt ut om vi
har alkoholförbud men DP får lov att bryta det.

Japan påtalar att man kan få skit för att andra dräggar ner när man gått hem. Mäsk tycker att det
bör fungera om alla tar eget ansvar. Vi går till beslut i frågan i alla fall.

Beslut: Vi beslutar att införa en arrangemangsloggbok enligt ovan. DP införskaffar en bok och penna,
Skåning fixar nya affischer.

§6 Rapport från Focusgruppen
Focusgruppen har haft möte och kommit fram till att de ska göra saker:

• Höra med lokalvården om man kan få fler sopstationsmoduler.

• Lägga fram förslag för gardiner.

• Se över placering av anslagstavlor.

• Slänga de risigaste växterna, snygga till resten.

§7 Affischeringspolicy
Focusgruppen vill att vi tar fram en policy för affischering, eftersom tejpbitar och tattiga affischer är
fula. Klämmor kan vara en idé, så slipper man tejpen. Lars vill uppmana alla föreningar att använda
anslagstavlorna, även i resten av huset.

Mäsk tycker att tentaresultatstavlan vid Signes kan bytas ut mot en riktig tavla vi kan använda. Bra
idé. Vi kommer dock inte fram till något, Focusgruppen får komma med ett bättre förslag.

§8 Balnågonting
Balnågonting är väldigt seriösa med balen, och de anser att det inte är ett nollningsarr och att sektionen
därmed ska skjuta till pengar. Typ, sponsra icke-nollan. Vi borde diskutera detta när Solle är här.

Beslut: Vi bordlägger punkten till nästa möte, när Solle är här.
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§9 Agrinfråga
Agrin undrar hur han ska betala för samtalen han gör i sponssyfte. Det är svårt ur revisionssynpunkt,
man måste lita på att folk ringer rätt människor, och då måste man ha ett specifikt abonnemang som
endast används till detta. Vi borde diskutera det här med en revisor, förra gången någon försökte med
det här så blev det bakläxa på revisionen.

Beslut: Lars mailar Frida, så kan vi diskutera detta med henne till nästa möte.

§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§11 Nästa möte
Nästa möte blir 31 mars 2011.

§12 Mötets avslutande
Mötet avslutades av Lars 12:45.

Lars Lundberg
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Jonas Flygare
Justerare
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