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Närvarande

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

Ledamot Josef ”Jossan” Hansson
Rustmästare DP Oscar ”Ponani” Larsson
Ordförande F6 Jessica ”Jejje” Lybark

Ordförande FnollK 12 Filip ”Fanta” Hjort
Ordförande FnollK 13 Lotta ”Lejon” Bergström

Ordförande Foc Johan ”Jak” Arvidsson
Ordförande FARM Dag Fahlin Strömberg

§1 Mötets
öppnande

Jossan öppnar mötet.

§2 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§3 Rundabordet Kärnstyret

– Raz har kollat upp nycklar till kassaskåp, verkar som att det är Akade-
miska Hus som håller i det. Har även bokfört och betalat räkningar.

– Ankan har gjort handlingar till sektmötet, sprungit runt med pärmar och
fått en oförtjänt dumväst. Samt vunnit vadslagningen om hur långt sek-
tionsmötet skulle bli.

– Jossan har varit viktig med datorer.

FARM har haft F-dagen, det gick bra. Ska ornda en överlämning kring detta.
Hr fått 3 nya medelmmar vilket känns jättekul.

NollK har haft sista delen av sin aspning och inval. Vi välkomnar Lotta som ny
ordförande i NollK och gratulerar även de andra.

Foc har meckat flipper och ska dela ut kondomer läsvecka 6. Kommer även fira
Focumamas födelsedag imorgon.

F6 Har jobbat på som vanligt och kokar just nu jättegod ärtsoppa. Mums.

Annika Lundqvist
Ordförande

Annika Johansson
Sekreterare Justerare
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§4 Utvärdering
sektionsmötet

Det fungerade bra att ha NollK valet först. Valet var effektivt och bra. 5 min plus
avslutade av frågor var ett vinnande koncept. Det är kul att så många, framförallt
nollan, var på sektionsmötet. Harald höll ihop mötet bra. Det vore bra om man slapp
hoppa så mycket i föredragningslistan, kanske kan man se till att vara tydlig med
hur långt man kan gå i nästa val innan man hinner veta föregående resultat.

§5 Tidskrifts-
omröstningen

Slutresultatet blev:

1. New Scientist

2. Filter

3. TIME

4. Fokus

5. Faktum

6. Economist

7. Vanityfair

8. Expo

Mötet föreslår styret besluta att börja prenumerera på New Scientist och Maga-
sinet Filter.

§6 Övriga frågor Invalslapparna Det står på invalslapparna att man ska använda sektionens
telefon istället för sin mobil, det är fel och bör ändras. Ankan ändrar detta.

Ftek Jejje tar upp att fteks länkar till kurshemsidor inte fungerar. Ankan
rapporterar om att det kommer vara ett möte med Spidera om Ftek 2.0 samt
vad som kan göras i dagsläget. Det skall även tas upp på stormötet.

§7 Nästa möte Nästa möte blir 6 december 2012.

§8 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Jossan kl 12:54.

Veckans serie featuring Get Fluffy

Annika Lundqvist
Ordförande

Annika Johansson
Sekreterare Justerare


