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Närvarande

Ordförande Cecilia Hult
Vice Ordförande Otto Frost

Kassör Nils ”Spill” Wireklint
Sekreterare Daniel Svensson

Ledamot Tora Dunås
Ordförande DP Simon ”Stänkarn” Nilsson
Ordförande F6 Björn ”Teddy” Herder

Ordförande FnollK Daniel ”Drill” Andrén
Ordförande SNF Kasper Westman
Ordförande Foc Jonatan Rydberg

Ordförande FARM Madeleine Yttergren

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Daniel Andrén väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Förra mötet togs det upp bland annat en ny formulering av alkoholförbudet i Focus,
Daniel har fortfarande inte skrivit ut affischer dock.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: Cissi har varit på PVU-konferens (där PVU står för Prioriterad
VerksamhetsUtveckling, och är skolans långsiktiga plan). Kärnstyret har haft
ett möte i måndags där Axel, vice ordförande i kårledningen, satt med. De
träffade även igår Jana, där det småpratades lite om hur det ser ut på pro-
grammet för tillfället. Senare på dagen gästade de SG-fysiks lunchmöte, där
det diskuterades lite om eventuella gemensamma beröringspunkter. Cissi ja-
gar även revisions - och verksamhetsberättelser. Otto har börjat jobba med
valberedningen, det är ju dags nästa helg. Han har även börjat arbeta på lat-
hunden (se föregående protokoll). Tora har varit på NU-möte. Där togs det upp
tre saker, dels om vi vill hålla utbildningar för våra sektionsmedlemmar, t.ex.
phadder-utbildningar. Det pratades även om pubrundans datum och till sist
alkoholattityd. Spill har fixat tavla till foton.

• FARM: Har en liten vilodag idag efter gårdagens F-dag. Imorgon är det asp-
ningsplanering och tackmåltid för värdarna på F-dagen.
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• NollK: Har fullt upp med aspning. Det planeras just nu phadder-tack i samråd
med asparna. De ska även ha omsits imorgon.

• DP: Har haft pubrunda, det gick tydligen helt ok. De har pratat om att inven-
tera i Focus-köket och skrubben.

• Foc: Har fyllt på automater, handlat och mekat flipper.

• SNF: Hade förra veckan ett lyckat cocktail-party. De fick en förfrågan om att
skicka ut en enkät till alla F-studenter om MTS-kurser, men det avvaktas det
lite med, då det i nuläget redan är så många enkäter som går runt.
De har haft möte och planerat panik-aspning till imorgon.
Just nu har de även en utbildningsbevakningskampanj med kåren i Signes.
Kasper var även på möte om det nya rättssäkerhetsdokumentet, och det togs
upp en hel del grejer där. Trippeltentamen, plussande av labbar etc. Har man
fler synpunkter är det bara att meddela Kasper.

• F6: De har hjälpt FARM med F-banketten i Bulten. Har Gasque imorgon och
planerar utöver det inför luciasittningen nästa vecka.

§5
Bandartjobanget

Planen ser ut som följer: Otto kommer på något fint käk. Han åker och handlar på
måndag, eventuellt följer Jonatan med. Vad det gäller själva arrangerandet så delar
vi upp det i några som hjälper till mer före och mer efter. Efteråt kör Stänkarn,
Daniel, Drill och Tora (man hjälper såklart till innan också om man kan, men inte i
lika stor utsträckning kanske)
Otto och Cissi toastar. Vi träffas klockan 15 på tisdagen och får avgöra hur det ser
ut mer noggrant med arbetsfördelning.

§6 Samarr med
SG-Fysik

Kärnstyret och SG-Fysik kom i går fram till att de gärna skulle vilja ha ett gemensamt
arr. Det diskuterades pub-quiz på en DuP, vilket Stänkarn är positiv till, helst då med
fördelningen att DP arrar själva dupen och sen så sköter SG-Fysik själva quizandet.

§7 Flipperspel Jonatan tar upp att när det beslutades om flipper-förbud på lunch förra året så
gällde beslutet fram till 12.45, men på de lappar som sitter uppe nu står det 13.00.
Motiveringen till 12.45 var att man ansåg att efter det så var det inte längre folk
som åt lunch, och det skulle då inte störa så mycket om några spelade flipper. Det
diskuteras om man kan ha ett draperi precis vid sidan om flipprerna som dämpar
ljudet (dock får draperiet inte gå ut i gången då det är brandutrymningsväg), men
det verkar inte populärt.
Stänkarn tar upp att vissa flipper låter mer än andra, och att man kanske skulle ha
långa förbudet för de mer ljudliga.

Beslut: att Daniel skriver ut nya lappar, där förbudstiden ändras till 12.45,
förutom för flippret Road Show som inte får spelas under hela lunchen.
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§8 TV-licens Foc har en TV. Styret har påpekat att vi borde plombera TVn. Detta kostar dock
pengar. Tydligen kommer det plomberas ändå. Den här punkten var tydligen mer av
ett statement. Det ledde dock till diskussion om vilka regler vår organisation följer i
allmänhet.

§9
Facebook-sidan

Vi har en icke överanvänd Facebook-sida. Det är ju visserligen bra, men lite mer
kan den användas. Det är bara att tänka på att det som läggs upp ska beröra hela
sektionen. Om det är någon förening/kommitté med

§10 Flytta
pubrundan

På förra NU-mötet tog frågan om pubrundans datum upp, de har bett mötet kolla
runt på sektionerna vad man tycker. Anledningen till att den lades på torsdagen
från början var att det hände saker under helgen, saker som nu inte längre sker. Det
funderas därför på om man ska lägga pubrundan på fredagen istället. Teddy tar upp
att det är ju lite jobbigt för sexmästerier då man får en mindre helg att arra gasque
på (det är då framförallt LP2 som drabbas). Tora säger även det att om man har
den på fredagen så konkurrerar den med mycket mer ställen på stan.
Som argument för tas det upp att även studenter som ska gå på föreläsning, och man
behöver inte oroa sig för att missa fredagen. Stänkarn säger att personligen (han
vet inte vad patrullen tycker i frågan) skulle han föredra fredagen. Överlag är styret
positiva, det är ju F6s verksamhet som drabbas (och då mest LP2).

§11 Övriga
frågor

• Uthyrning av Focus: DP tog ju för några veckor sedan fram en policy för
att hyra ut Focus till andra sektioner, och den testades med en uthyrning
till I0K förra veckan, och det var inte lyckat. De har därför kommit fram till
att i slutändan är det inte värt det, och kommer i framtiden inte hyra ut till
utomsocknes.

• Ölkylarna: Stänkarn tar upp att om man använder ölkylarna så ska det man
ställer däri vara namngivet och datummärkt, och är det inte så så slängs det
på fredagen när DP har DuP.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 10 november 2011.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 13:06.

Cecilia Hult
Ordförande

Daniel Svensson
Sekreterare

Daniel Andrén
Justerare
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