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Närvarande

Ordförande Annika Lundqvist
Vice Ordförande Marcus ”Mäsk” Birgersson

Kassör Rasmus ”Raz” Andersson
Sekreterare Annika ”Ankan” Johansson

Ledamot Josef ”Jossan” Hansson
Ordförande DP Mikael ”Håkan” Wallroth

Öhlchef F6 Erik ”Fåret” Silfverswärd
Ordförande FnollK Filip ”Fanta” Hjort

Ordförande SNF Pontus Granström
Kanonjär Foc Daniel ”Drill” Andrén

Ordförande FARM Dag Fahlin Strömberg

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Pontus Granström väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Vi gick inte igenom det eftersom det är första mötet på läsåret.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Annika har ordnat alkoholtillstånd, träffat kårledningen, haft kärnstyret-
möte.

– Mäsk har arrat jämnlikhetsutbildning. Bara bra kommentarer i utvärde-
ringarna. Fixat sektions tv, har en tillfällig lösning för att få upp bilder.
Sektionskalender på internet är på gång, så att den på ftek också blir
bättre och att man kan synka google kalendrar med den.

– Raz försöker komma in i posten, har fått överlämning, kollar över budget
och ger kassörerna rätt att göra det de ska få göra. Bilnisse ska få vis-
ningsrättigheter på kontot så att han kan se när medlemmarna betalar
sina räkningar.

– Ankan har fixat dokument, delat ut nycklar och fixat styrettavlan.
– Jossan har planerat mastersmottagningen, det blir nog bra. Han ska göra

en mall för hur man ska översätta dokument till engelska på sektionen.
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Ordförande

Annika Johansson
Sekreterare

Pontus Granström
Justerare
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• FARM: Har skickat mail, fixat baguetter till föreningskvällen. De planerar
F-Dagen och ligger bra till med det.

• NollK: Har planerat nollning, i förrgår kom nollan, det blev stressigt men
roligt. Igår var det bra fast det regnande, gött!

• DP: Har haft möten, förberett inför nollnigen, lagat mat. De ligger i fas.

• Foc: Har lagat Focumama, meckat flipper, handlat.

• SNF: Har haft ett informellt möte där de bytt poster så att alla de viktigaste
är fyllda. Förberett inför nollningen. Fixat med SNF-räknestugorna så att det
kan bli reklam för dem under nollningen.

• F6: Har haft möten, har koll på arren under nollningen, gick gasqueutbildning,
ska få SUSS utbildningar.

§5 Fyllnadsval
SNF

SNF har bytt poster, vi intervjuar dem så att de passar för sina nya poster.
Gustav söker posten som kursutvärderingsansvarig. Han har tidigare varit kassör.

Beslut: Att välja Gustav Lindwall till kursutvärderingsansvarig i SNF.

Jonathan söker posten som kassör. Han har tidigare varit mastersrepresentant
samt årskursrepresentant för F3.

Beslut: Att välja Jonathan Arvidsson till kassör i SNF.

Johanna Edman söker posten som årskursrepresentant för F1. Hon har tidigare
varit årskursrepresentant för F2.

Beslut: Att välja Johanna Edman till årskursrepresentant för F1.

§6 Ölkylen Sektionslokalen Focus behöver en ny ölkyl. Ölkylarna på Focus används flitigt var-
je vecka. Tyvärr kyler de inte speciellt bra och det är tråkigt med ljummen öl på
DuParna och pubrundan. Utöver öl brukar kylarna användas för att kyla mat inför
sittningar och dylikt. Även här är det ett problem att kylarna är varma.

Det bör därför köpas in en ny stor kyl med skjutdörrar (det är inte mycket plats
bakom disken och dörrarna på de kylarna som står i Focus är ofta i vägen).

Beslut: Att använda pengar ur F-Fonden för att köpa en ny ölkyl till Focus till en
kostnad av max 15000 kr inkl moms.

Beslutet kommer behöva godkännas av Sektionsmötet.
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§7 Försäljning
av

Sektionsmärken

För att förenkla för kärnstyret och sektionsmedlemmarna verkar det bra att Sek-
tionsmärken i fortsättningen säljs via Elektros bokhandel DC.

Beslut: Att Styret står bakom avtalet som innebär att vi låter DC sälja märken åt
oss för provision.

§8 Sektions-
föreläsning

Vi ska föreläsa för nollan kl 8.15 på tisdag. Mäsk ansvarar för föreläsningen. Vi pratar
igenom vad som ska vara med. Om man kommer på bra saker säger man till Mäsk.
Vi ska dela ut en lapp om vad sektionen gör för dig, Ankan skriver på den så maila
förslag till henne.

§9 Tvåan Tvåan klarade inte besiktningen så den kommer få körförbud om den inte kommer
till verkstaden snart. NollK tycker att den ska till verkstaden tisdag nollvecka 3. Det
borde inte ta mer än en dag men det finns lite marginal. Nollk pratar med Bilnisse.

§10 Masters-
mottagning

Kärnstyret ska informera första dagen på höstterminen, den 3:e september. Det ver-
kar som att studenterna inte vill gå på rundvandring eftersom CIRC redan haft det.
Så vi arrar grillkväll istället, det blir den 8:e september kl 18. Vi ska visa datasalar,
Signes, Focus och alla föreningar bör vara där och representera och göra reklam för
sina arr.

§11 Styretkylen Det har funkat dåligt med kylen o frysen i Styretrummet, mat har blivit kvar länge.
Nu ska det bli ordning. När det gäller arr tar det lång tid att skriva namn på alla
grejer. Därför får man ha mat där 2 dar innan och 2 dar efter arrangemanget. Utöver
det kan alla ta och slänga. Det börjar gälla efter nollningen. Lapp kommer upp på
kylen där man skriver vilket arr maten är till.

§12
Kompostlådor

Miljögruppen är på gång att fixa kompost. Styret tycker det är bra att de är igång.

§13 Övriga
frågor

• Verksamhetsavtal med kåren: Annika har fått ett avtal med kåren som hon
ska skriva på. Styret vet nu om det.

§14 Nästa möte Nästa möte blir 30 augusti 2012.

§15 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 13:00.
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