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Närvarande

Ordförande Kristina ”Kraz” Berndtsson
Vice Ordförande Lars Lundberg

Kassör Soheil ”Solle” Bashirinia
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

Representant FARM Martin Eriksson
Rustmästare DP William Hallberg

Asp Cecilia Hult
Asp Johan Florbäck
Asp Olle ”Pördey” Elias
Asp Otto Frost
Asp Fredrik Johansson

§1 Mötets öppnande
Kristina öppnar mötet.

§2 Val av justerare
Viktor Nilsson väljs till justerare.

§3 Föregående mötesprotokoll
Varken bok eller affischer angående alkoholförbudet har fixats. Mailen till Frida har outsourceats till
Solle, och han har pratat lite kort med henne. Vi ska ta upp Balnågonting-punkten igen på detta mötet.

§4 Rundabordet
• Kärnstyret: har haft aspning i veckan. Det har varit KU-möte (som vi inte närvarade på) och vi
ska skriva på något avtal gentemot kåren också. Möte om naturvetargården har det också varit. I
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övrigt har vi inte gjort så mycket.

• FARM: har haft måttligt intresse från aspar. De diskuterar avtal med McKinsey (§9) och planerat
CERN också.

• NollK: har planerat nollning och målar logga.

• DP: städade fort efter pubrundan och hade ingen DuP just p.g.a. denna — de har ingen DuP
imorrn heller eftersom asparna arrar. De har även planerat aspning.

• Foc: har handlat och ska ha teambuilding.

• SNF: har haft aspspelkväll. De har hittat några aspar, men de saknar fem (däribland kassör och
kursutvärderingsansvarig). De försöker få igenom en bättre standard för bonuspoäng på tentor
också, och de ska prata med Fackspråk om rapportskrivning och liknande på F. De vill nog gärna
förbättra dessa aspekterna av F.

• F6: har aspning. Det var kalas i måndags, asparna var duktiga. Utflykt idag.

§5 Ph-grupper i Focus
DP vill att vi river upp beslutet att phaddergrupper inte får hyra Focus, och att vi eventuellt lägger ett
straff på att missköta sig. Det handlar mest om återbjudningar, så då kan man bestraffa genom att inte
låta året därefter hyra. Bättre med Focus än FL-salar, tycker Kraz.

Ansvarig i Ph-gruppen får stå som ansvarig.

Beslut: Vi river upp beslutet om att phaddergrupper inte får hyra Focus. Missköter phaddergrupper
sig när de hyr Focus blir det repressalier i form av hyrförbud för nästa års phaddrar. Phaddergrupps-
chef ska stå som ansvarig när phaddergrupp eller nollan hyr Focus. Först till kvarn ska gälla, precis
som för andra bokningar.

§6 Unionsflagg
Flaggmarskalken vill ha en unionsflagga. Vi tycker att vi vill ha en, men inte förrän den vi har nu går
sönder. Vi tar upp det här igen när flaggan går sönder.

Beslut: Ingen ny flagga i dagsläget.

§7 Sektionsaktivautbildning
Kraz har mailat andra sektionsstyren och fått lite halvdana svar. Hon ska ta upp det igen på nästa KU
möte. Vi borde eventuellt bilda någon sorts utskott som kan behandla det här. Frivilliga?

Beslut: Drill, Daniel Pettersson, Pördey, Soheil och Skåning bildar ett roligt utskott för utveckling av
sektionsaktivautbildning (RUFUS).
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§8 Phadderkontrakt
NollK vill ha ett kontrakt mellan NollK och ph-cheferna som framför NollKs syn på phaddring och hur
det ska skötas. Mäsk och Solle vill ha ett kontrakt för alla phaddrar istället, så att man lättare kan
behandla enskilda individer.

Vi har ju även ett fint incidenthanteringssystem. Konsekvenserna ska ju stå med i kontraktet också.
NollK får skriva ihop något fint så kan vi ge respons om de behöver, så tar vi beslut om det senare.
Fulphaddrar måste man tänka på.

§9 McKinsey
FARM vill ha avtal med McKinsey, men McKinsey vill ha tystnadsplikt på avtalet och FARM känner
sig tveksamma. Kraz tycker att det verkar ganska standard, men FARM litar inte riktigt på McKinsey
eftersom de tidigare vägrat betala och sedan hävdat hos andra att de får allt gratis hos oss.

Styret har ingen koll på det här, så FARM får maila arbetsmarknadsenheten på kåren om det här.

§10 Balnågonting
Balnågonting vill att sektionen ska sponsra balen eftersom det är ett ”sektionsarrangemang”. De vill
sponsra fler biljetter. Just nu har nollan dock förtur till balen, det bör de inte ha om äldre studenter
också ska få subventionerade biljetter.

Vi vet inte hur mycket tryck det är. Det annonseras ju inte ut till någon annan än nollan, vilket
skrämmer bort äldre studenter. Man borde vara tydligare med att annonsera ut till äldre studenter —
om sektionen ska sponsra så ska det vara lika mycket för nollan som för äldre.

Kraz vill inte lägga sektionens pengar på det. Hon vill ha underlag på att folk verkligen vill gå på
bal också. Vi tar någon form av beslut.

Man skulle även kunna be Balnågonting att anonsera tydligare för äldre studenter och sedan se om
det verkligen blir högre tryck (och därmed motiverar subvention). Kraz tycker att vi ska be om ett
underlag direkt istället.

Beslut: Vi ber Balnågonting att ta fram ett underlag vi kan diskutera. Drill informerar dem.

§11 Övriga frågor
• Affischering: FARM undrar vilka affischeringsytor de har ansvar för. Det är bara den i Focus och
den i föreningskorridoren som är våra tavlor (än så länge), det är dessa FARM ska sköta.

• SEB: Kåren pratar med SEB om bilar, vi vill vara med och få spons. FARM undrar hur mycket
pengar vi ska begära, de tyckte 10 000kr. Vi tycker att de nog har koll.

• Lund: Det kommer folk från Lund 6 maj, Chalmers tänkte ha fest. Hur tänker vi? Kommer det
F:are från Lund så ska vi kanske ha kul med dem. A tänkte kanske grilla på Geniknölen. Vi kanske
kan fixa något.

• Skyddsrum: Foc tycker att spexets grejer är överallt i skyddsrummet, och att det är ett problem.
Det är ett problem att spexet inte slänger gamla saker; om deras saker ligger över andras delar av
skyddsrummet får man ju säga till spexet att det slängs om ingen flyttar på det.
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§12 Nästa möte
Nästa möte blir 7 april 2011.

§13 Mötets avslutande
Mötet avslutades av Kristina 12:55.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Viktor Nilsson
Justerare
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