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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Cecilia Hult
Vice Ordförande Otto Frost

Kassör Nils ”Spill” Wireklint
Sekreterare Daniel Svensson

Ledamot Tora Dunås
Skattmästare DP Jeanette Warnborg

Ordförande F6 Björn ”Teddy” Herder
Ordförande FnollK Filip Hjort

Ordförande SNF Malin Renneby
Ordförande Foc Jonatan Rydberg

Kassör FARM Johann Särnbratt

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Nils Wireklint väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående möte fastställdes det ett preliminärt datum för teambuilding. Det beslu-
tades att Tora skulle skicka ut lämpliga tider för oss att besöka de olika klasserna,
vilket ledde till fin information åt våra studenter. F-spexet besökte oss och fastställde
tillsammans med Anton (Rustmästaren) när de får ha Focus för sina föreställningar
(från den 24e mars till den 1a april).

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Cissi ska idag på möte med utbildningsområdets ledningsgrupp och ska
imorgon skriva på Disp-avtal.

– Ottos arbetsgrupp är färdiga med sitt arbete. Ska på måndag ha SU-möte
här på Fysik

– Tora har varit på NU, se separat punkt
– Daniel ska på möte med sin arbetsgrupp ikväll.
– Spill har korrigerat buggar i bokföringen

• FARM: Har köpt in nya visitkort. Johann har korrigerat en mängd buggar i
sin bokföring.
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• NollK: Har bestämt vilka som ska på SUS-utbildning. De ska ut till TM-
klasserna och höra vad de tycker om TM-specifika nollningsarr.

• DP: Har haft pubrunda. Planerar nu aspning och Anton ska bygga en ny
klädhängare till Focus.

• Foc: Har mekat flipper, handlat och tjuvstartat sin aspning.

• SNF: Har haft cocktailparty. Kasper har fått tag på AV-service så de ska
förhoppningsvis komma och spela in en föreläsning snart.

• F6: Har haft Fu6. Planerar nu morgondagens gasque och har även bokat sek-
tionsaktivabastun till den 12 februari.

§5 NU På det senaste NU-möte var det närvarande ifrån Linköping där de ska ha en stu-
dentfestival den 11-12 maj. De vill därför nå ut till så många som möjligt.

Tora informerar även om att alla NollK ska skriva på kårens avtal med sektions-
kommittér. Det står förmodligen att finna på hemsidan. Det kan lämnas till Tora sen
så lämnar hon dessa till vSO.

Det pratade också om finansieringen av vakter till nästa pubrunda som ju sker
på en fredag.

Det påpekades också att det är en bra idé att ge nypåstigna i kommittér infor-
mation om vad som gäller för dem.

§6 Vilka bör
sitta i

Programrådet

Daniel tar med sig en fråga ifrån sin arbetsgrupp som gäller vilka som bör sitta i
de olika programråden, i nuläget är det ordförande i styret och ordförande + vice
ordförande i SNF som sitter i programrådet för F och inget specifierat för TM. Ar-
betsgruppen tänker att det är bättre att ha en flytande post för både TM och F i
SNF och Styret så att de båda föreningarna utser en representant till varje.

SNF ser gärna att ifrån dem så ska det vara mer flytande, så att det inte är
postspecifikt. Malin tar upp att dom ser gärna att det inte är ordförande eller vice
ordförande då dom redan har så många möten. Det påpekas dock att det kan behövas
en viss mötesvana.

Det föreslås att man lägger det på ordförande eller vice ordförande i de båda
föreningarna, med tillägget att om det saknas TM eller F-studenter kan man ta in
det utifrån

Beslut: Styret ser helst att det ska vara ordförande eller vice ordförande för både
SNF och Styret i programråden för både F och TM, och även någon övrig teknolog.

§7
Invalsprocesserna

Ottos arbetsgrupp har kommit med ett förslag, det finns utskickat på mailen och
bifogat till protokollet.

Frågor som kommer upp är bland annat vad som menas med aspfrid. Otto förkla-
rar att vissa i arbetsgruppen ville ha något liknande nollefriden under aspningen då
man lätt hamnar i beroendeställning som asp. Om det ändå händer någonting kan
man ju som sittande deklarera sig själv som jävig vid invalsprocessen.

Jonatan tar upp att de efter diskussion i Foc kommit fram till att man tycker att
det här leder till mer missämja i klasserna. Som det är i nuläget blir ju sökande som
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inte kommer med och som känner sig orättvist behandlad mest sur på pateterna,
men med det nya systemet så väljer man troligtvis bort sina egna klasskamrater, då
en motnominering innebär en tydlig utpekning. Det blir även jobbigt ifall man som
sittande förening känner att man inte kan nominera till alla platser. Då kan ju någon
lätt känna att dom kan nominera sig själva. De föreslår därför att föreningarna istället
lägger fram två förslag själva så ett tredje förslag inte ska kännas lika utpekande.

Det eftersökes fler metoder att inte göra den enskilde individen lika utsatt.
Det diskuteras vilka som ska få nomineras. Vi vill ju inte att det ska plojnomineras

slumpmässiga människor men samtidigt ska man kunna spontansöka.
Överlag är de flesta överens om att förslaget är bättre än det nuvarande läget, men

det finns fortfarande stora risker. Frågan bordläggs dock till nästa möte då punkten
efter är mer brådskande.

§8 Revidering
av kårens

åsiktsprogram

Kåren har skickat ut ett förslag på sitt åsiktsprogram, på vilket de gärna tar upp
förslag på förändringar.

Malin tar upp att SNF anser att det saknas en punkt att man ska kunna vara
anonym i kontakt med föreläsare och examinatorer. Detta håller övriga styret med
om.

SNF anser även att man borde korrigera punkten om att uppgifter som ger
bonuspoäng till tentan ska vara rättade innan tentan till att det ska vara rättat
två dagar innan tentan. De flesta anser att det bör finnas en fast tidsgräns.

Se bifogat dokument för det fulla svaret till kåren.

§9 Fyllnadsval
FARM

Vi får besök av Dag Fahlin Strömberg som söker vice ordförande. Han läser F1 och
verkar väldigt vettig.

Beslut: att välja Dag Fahlin Strömberg till vice ordförande i FARM

§10 Nästa möte Nästa möte blir 2 februari 2012.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 12:52.
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