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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 Lotta ”Lejon” Bergström
Ordförande SNF Martin Eriksson

Ledamot Foc Olle ”Pördie” Elias
Ordförande FARM Elin Romare

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§3 Rundabordet Kärnstyret

– Annika har träffat ”forum för tekniska fysiker”. Hon har även planerat
hur vi ska jobba med mål- och visionsdokumentet. Målet är att ha ett
genomtänkt dokument lp4. Har varit på utbildningsområdesmöte.

– Mäsk dragit igång arbetsgrupperna. Invalsgruppen har ett förslag att pre-
sentera på nästa Sektmöte. Focusgruppen är igång, soffor och skåp är näst
på tur.

– Raz koller på nya bokföringssystem. Har hittat ett nytt han är på G med,
det känns bra än så länge. Jobbar på med nyckel till kassaskåpet. Ska ha
möte med DP och Bilnissarna om kostnader för bilen.

– Ankan har gjort en massa doodles. Pratat med teknisk service, de tycker
det ser bättre ut i Skyddsrummet nu.

– Jossan planerar sektionens dag. Försöker beställa mat. Har fixat en buss
till bastun (förhoppningsvis).

FARM har gjort FARM saker.

Annika Lundqvist
Ordförande

Annika Johansson
Sekreterare

Rasmus Andersson
Justerare
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NollK har gått par. Ska ha nollK kalas.

DP har arrat pubrunda. Börjar bli klara med planeringen inför 25års jubileet.
Dup på fredag, aspning på G.

Foc ska åka till Borås. Köpa kepsar. Har gått par. Arrar Bastu. Funderar på
aspning.

SNF har fått i uppdrag av kåren att hitta studenter att intervjua för högskole-
verkets utvärdering. Utvecklar BSD.

F6 har haft Fu6, ska arra Gasque.

§4 Sektionens
dag

Vi bestämmer att det ska ”säljas” biljetter mån, tis, ons. Kärnstyret säljer mån, ons.
FARM och FnollK tisdag. Det säljs både i Signes och Focus om det går. Bob-spexet
kommer och gycklar. Det blir tal och så, bland annat från Annika.

§5 Sektionsmöte Nästa möte blir den 20de februari. Det lp 4 blir den 7de maj. Foc och FARM lagar
mat nästa gång. Vi diskuterar att det var bra att ha NollK-valet först och därför
kanske vill ha DP och F6 först nästa gång.

§6 Teambuilding Blir söndagen den 10de feb. Vi kommer först laga mat hos Ankan, sen bowla och
spela biljard. Ankan mailar ut detaljer.

§7 Gemensam
asplista

Alla har pratat igenom detta och tycker det låter ganska bra. Några är oroliga för att
det kommer bli för många mail. F6 är väldigt negativa till det hela. Mäsk kommer
till deras möte och diskuterar vidare. Vi tar upp det igen nästa vecka.

§8 SNF propp SNF vill troligen ta bort årskursrepresentanter och istället ha ledamöter och en sek-
reterare. Ankan hjälper SNF att skriva ett förslag till proposition.

§9 Dryckesspel Det har kommit in en fråga på varför det är förbjudet med dryckesspel på Focus. Om
man bokar Focus finns det ansvariga där som städar och då är det konstigt att man
inte får spela dryckesspel. När GU är där så capsar de. Kanske är det så att väktarna
brukar avbryta det eftersom det ser stökigt ut. Om det är mycket folk på Focus är
det svårt att städa och stör de andra. Någon föreslår att man ska få ha dryckesspel
då man har bokat och festanmält Focus. Då måste man ha det städat både under
tiden och efteråt. Precis som med all annan alkoholrelaterad verksamhet. Alla tycker
att det är vettigt.

Beslut: Det är inte längre förbjudet att spela dryckesspel på Focus under bokade
arrangemang.

Ankan meddelar den frågande detta.

Annika Lundqvist
Ordförande

Annika Johansson
Sekreterare

Rasmus Andersson
Justerare
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§10 Sektionspott Raz har skrivit en text om sektionspotten som ska reglera hur och vem som får
äska ur potten. Vi behöver göra reklam för att folk ska söka. Alla ska läsa igenom
det under helgen. Kärnstyret gör ett slutgiltigt förslag på tisdag och presenterar det
nästa möte.

§11 Kompost Kasper har mailat och sagt att han vill köpa en tunna till komposten. Styret vill vara
helt säkra på att den kommer bli tömd. Vi ber Håkan kolla upp så att DP känner sig
helt bekväma med att ha ansvar för komposten och tar upp frågan igen nästa vecka.

§12 Övriga
frågor

Fyllnadsval Mäsk tycker att valberedningen ska nominera även fyllnadsval.
Detta för att Styret ska slippa intervjua folk under sittande möte. Styret tycker
det låter bra och ber honom återkomma.

§13 Nästa möte Nästa möte blir 31 januari.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 13:00.

Veckans serie featuring Nemi

Annika Lundqvist
Ordförande
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Sekreterare

Rasmus Andersson
Justerare


