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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
Ordförande F6 Jessica ”Jejje” Lybark

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

Ordförande SNF Pontus Granström
Ordförande Foc Johan ”Jak” Arvidsson

Ordförande FARM Dag Fahlin Strömberg

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§3 Rundabordet Kärnstyret

– Annika har varit sjuk. Hon ska stalka kårledningens ordförande om mål
och visionsdokument.

– Mäsk har kollat på sektionstvn i 24h tills den låste sig. Kändes tråkigt.
Representerat i Lund och varit på möten.

– Raz har varit på NU-möte. Det finns krafter på högskolan som vill ta
bort lokaler därför bör man följa dispavtal och sköta sig noga. Kallat till
kassörsmöte.

– Ankan har delat ut och hämtat in nycklar.
– Jossan har gjort mycket skolarbete. Ska kolla upp Kårens nya grafiska

profil så att de inte ändrat några översättningar.

FARM har utvärderat F-dagen.

NollK har inte gjort så mycket.

Nya NollK har blivit intevjuade till Finform.
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Fritidsgruppen lagar mat till julbordet. Det kommer bli hymla gott.

Foc har meckat flipper.

SNF har varit på UU möte och klagat på studentportalen. Det mesta vet de
redan om men det går långsamt att ändra. Pratar om att ha gemensamma
studierelaterade arrangemang för hela Chalmers. Har haft teambuildning det
var trevligt. Välkomnar sina nya medlemmar.

F6 lagade ärtsoppa förra veckan. Hjälpte Festu med julbordet vilket var hymla
trevligt. Planerar ETraj och sånnt.

§4 Lund Delar av Styret har varit i Lund och träffat andra Styren för F i Sverige. Det var
mycket lyckat och väldigt givande för dem som var där. Nästa träff är den 12-14de
april i KTH och vi hoppas att många kan vara med då. Det gick åt mycket tid att
klura ut hur uppbyggnaden är på andra ställen men man fick även mycket inblick i
andra sätt att göra saker.

§5 Sektions-
potten

Det vore kul om fler äskade ur Sektionspotten. Om det skulle bli så borde vi ha
rutiner kring hur vi hanterar äskningar. Raz tycker att alla äskningar ska gå till
Styretmöten. Mäsk tycker att man ska väga medlemsnytta mot kostnad. Raz föreslår
ett formulär för äskning där man anger hur mycket pengar man vill ha. Sen kan
styret ge mindre eller så mycket pengar. Han tar på sig att göra ett sådant papper
samt reklam för det.

§6 Naturvetar-
gården

Mäsk har varit på möte kring naturvetargården. Kort sammanfattning: det ska byggas
en gång från Signes till Kemihuset. I gången ska det finnas studieplatser. Fibblan
kommer bli personalmatsal och istället kommer lokalen brevid bli grupprum och
studieplatser. Signes kommer bli större. I slutändan kommer det bli fler grupprum
och studieplatser i Fysikhuset. Det finns även planer på att ha ett cafe mitt emot
Fibblan.

I värsta fall kommer vi under hösten verken ha Fibblan eller Signes att plugga i.
Ljudnivån kommer troligtvis göra att det kommer vara svårt att plugga där, förhopp-
ningsvis kan man ändå äta lunch. Det är oklart hur lungt det kommer vara även i
FL-salarna. Mäsk tycker att vi måste börja fundera på en lösning. Några tankar är att
ha FL-salarna som självstudieplatser istället för föreläsingsplatser. Man skulle även
kunna ha mittdelen i Focus som studieplats och då inte hyra ut den under vardagar
under hösten. En ide som kommer upp är att inreda GD-foajen till studieplats.

§7 Tidskrifts-
omröstningen

Slutresultatet blev:

1. New Scientist

2. Filter

3. TIME
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4. Fokus

5. Faktum

6. Economist

7. Vanityfair

8. Expo

Styret tycker det är vettigt att börja prenumerera på New Scientist och Magasinet
Filter. Mäsk tycker att nästa års Styret ska utvärdera tidningsprenumerationer. Raz
startar prenumerationerna.

Beslut: Styret beslutade att starta en årsprenumeration på New Scientist och en
på Magasinet Filter samt att uppdra åt nästa års Styret att utvärdera
prenumerationen.

§8 Övriga frågor Kylskåpslappen Mäsk informerar om att man ska fylla i lappen noga.

§9 Nästa möte Nästa möte blir på Luciadagen 2012.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 13:00.

Veckans serie featuring Dilbert
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