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Närvarande

Ordförande Cecilia Hult
Vice Ordförande Otto Frost

Kassör Nils ”Spill” Wireklint
Sekreterare Daniel Svensson

Ledamot Tora Dunås
Kassör DP Jeanette Warnborg

Sexreterare F6 Jonas ”Christmas” Källen
Ordförande FnollK Filip Hjort

Ordförande SNF Malin Renneby
Ordförande Foc Jonatan Rydberg

Ordförande FARM Tomas Rydholm

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Tora Dunås väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående möte diskuterades bland annat propositionen för översyn av invalspro-
cesserna. Det diskuterades även revidieringen av kårens åsiktsprogram och vi kom
med förslag till detta.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Cissi skrev i fredags på disp-avtal med Hans Bäckberg, detta kommer bara
gälla till sommaren då de har insett att de flesta sektionerna har brutna
kalenderår.

– Otto hade SU-möte här på sektionen i måndags. Där informerades det
lite om de saker som varit i media gällande Chalmers som rektorsvalet och
dylikt. De funderar på att göra en central databas där man kan förvara sina
överlämningar. SAMO-strukturen har förändrats. De diskuterade även den
dammiddag som är under nollningen och hur den borde förändras. Han
ska på måndag på en SAMO-utbildning tillsammans med sektionens övriga
SAMOS

• FARM: (representant ifrån FARM hade inte anlänt vid tiden för runda bordet)
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• NollK: Planerar på.

• DP: Har haft DuP och Hoffel-lunch.

• Foc: Har beställt flipperdelar och gjort vettiga saker.

• SNF: (representant ifrån SNF hade inte anlänt vid tiden för runda bordet)

• F6: Har haft Gasque. Det gick bra.

§5 Stadgar och
reglemente

Daniel har skickat ut ett första förslag på hur propositionen ska se ut.
Det är framförallt ändringar för att göra dokumenten mer konsekventa, men även
några tillägg. Det är tillagt ett avsnitt om misstroendevotum, detta då tidigare har
inte funnits något sätt att avsätta någon annan än styret.
Stadgeändring 3.1.1 behöver ett tillägg om att även revisorer ska få kalla till sek-
tionsmöte för misstroendevotum.
Det har även definierats tydligare vad som menas med ”Oberoende”.
Det har även lagts till en punkt om att man ska kunna förtidsrösta vid inval om man
varit med vid alla utfrågningar. Det råder delade meningar om hurvida detta är bra.
Det ansesr i allmänhet som vettigt, men det tas upp att det kan bli administrativa
svårigheter för rösträknare att hålla koll på vilka som röstat. Det tas även upp att
man nu demonstrativt kan rösta när utfrågningen är färdig utan ta hänsyn till and-
ras åsikter. Överlag väger nackdelarna över fördelarna och vi beslutar att stryka den
ifrån propositionen.
Även punkten om inspektoromvalet tas upp, det föreslås att vi studerar hur det går
till på kåren.
Det påpekas också att man bör omformulera punkten om officiella dokument så att
de relevanta föreningarna kan nyttja sina papper, att man ska lägga till rubriker för
vilka förändringar som gäller stadgarna och vilka som gäller reglementet samt att
lägga till de förslag SNF och FARM hade till tidigare sektionsmöten.

§6 Fyllnadsval
FARM

David Lövgren F1 kommer in för att söka posten som Alumnirepresentant i FARM.
Han verkar vettig.

Beslut: att fyllnadsvälja David Lövgren till Alumnirepresentant i FARM.

§7
Invalsprocesser

Förra styretmötet diskuterades det om hur det kan bli stor bitterhet inom klasserna
och att det är bättre att man är bitter mot studenter i högre årskurser. Det tas upp
att man borde inte utgå ifrån att folk blir bittra utan att det vi ska satsa på är öppna
valproccesser med stor möjlighet till motnominering, vilket ju vi vinner med det här
förslaget.

Det är nu viktigt att poängtera för föreningar tydligt vad som gäller innan, så att
de i sin tur kan förtydliga för sina aspar.

Bra med nomineringar innan sektionsmötet.
Det beslutas att trots de diskussionspunkter som tagits upp så vill styret att vi

lägger fram en proposiotion till sektionsmötet
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§8 Övriga frågor • F6: F6 vill ha fler utbildningar för både sektionsaktiva och phaddrar.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 9 februari 2012.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 13:00.
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