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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Filippa Hallqvist
Vice ordförande Karl ”Netto” Gustavsson (från 12.09)

Kassör Vincent Ericsson
Sekreterare Magdalena ”TM” Jansson

Ledamot Ellinor ”Joel6” Rånge
Tillträdande vice ordförande Unni Engedahl (till 12.40)

Tillträdande kassör Joel ”Shiny” Strand (till 12.40)
Tillträdande sekreterare Frida ”$multron” Ulander (till 12.40)

Ordförande DP Tobias ”TJ” Johansson
Tillträdande ordförande DP Felix Eriksson (till 12.40)

Ordförande F6 Sabina ”Sabz” Söderstjerna
Tillträdande ordförande F6 Emil Ejbyfeldt (till 12.40)

Ordförande FnollK Fanny Viksten
Ordförande SNF Oscar ”Kalldal” Kalldal

Tillträdande ordförande FOC Nermin ”Nero” Trnjanin (till 12.40)
Ordförande FARM Marina Yudanov

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Fanny Viksten väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Har tagit det försiktigt med styretjobbet på sistone. Uppmanar alla nyin-
valda att fundera över vad de vill göra under det kommande året, så att
detta kan hamna i verksamhetsplanen.

– Netto
Har haft ännu mer valberedning. Skriver nu på sin överlämning. Har an-
mält sig till IQ-workshopen på kåren nästa vecka men delegerar med glädje
närvaron till Unni.
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– Vincent
Har arrangerat sektionsmöte, skickat in kvartalsrapport och fått den god-
känd samt börjat jobba med sin överlämning.

– TM
Anslog sektionsmöteshandlingar i tid och arrangerade tisdagens sektions-
möte. Har nu inlett arbetet med nycklar och accesser för tillträdande akti-
va. Utöver detta har det arbetats med förberedelser för storteambuildingen
på söndag.

– Ellinor
Har varit på IntU tillsammans med Sabina. Man planerade vad som ska
diskuteras under IntU nästa år samt utvärderade året. Har blivit SNF
samt dum.

• FARM:
Försöker fylla de sista platserna till CERN-resan. Har fått konstiga mejl. Sö-
ker en ny vice ordförande alternativt en ledamot så kan någon av de nuva-
rande ledamöterna bli vordf. Har fått datum för mottagningsarrangemang av
FnollK. Chalmeristmiddagen blir eventuellt inte av eftersom detta inte styrts
upp centralt i år.

• FnollK:
Har mycket att göra, då man försöker få ihop schemat och modulen. Ska ha
ohmsitsar och postohmsitsar. På lördag är det mininollning. Om man inte läm-
nar in phadderkontraktet senast veckan innan tentorna får man inte finphaddra
i höst. Mötet med Jana, Johan och Bruno gick okej. Nollinsamlingspengarna
kommer att gå till Drottning Silvias Barnsjukhusfond. Höstens inskrivning kom-
mer att ske elektroniskt under ett kort tidsspann.

• DP:
Gamla DP har haft sista asparret och medverkat vid sektionsmöteshögtidlig-
heten. Har även haft inval och är nu i avvecklingsfas. Nya DP är anmälda
till Overallskonspirationen på kåren på tisdag samt teambuildingen på söndag.
Poster är bestämda och peppnivån på topp!

• Foc:
Har diskuterat visioner inför framtiden, haft inval och administrerat lite för
de nyinvalda. Uppstyrning av Skutan samt automatfix står på agendan för det
kommande året.

• SNFTM:
Arbetar vidare med hur man kan utveckla studievägledningen. Ska koordinera
med Sofia på Kåren, då Kåren håller på med ett liknande arbete. Det har gått
ut enkäter till ettorna om MATLAB-bonusuppgifterna, resultaten diskuteras
imorgon. Har haft inval men saknar en kursutvärderingsansvarig och en kassör,
så att rekrytera sådana är nu prio. Arbetsgruppen om poängspärrar kommer
snart att sammanträda för första gången. Har även varit på terminsmöte om
TM-programmet med Johan.
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• F6:
Nya F6 har lagat ärtsoppa. 4 personer ska gå på overallskonspirationen, “de
flesta” på teambuildingen. Gamla F6 har “typ gått av” samt bestämt tema för
sina efterträdares kommande gasque.

§5 Ekonomi-
punkter • Korplag

Det har kommit in en förfrågan om sponsring för ett F-damkorplag. Vi är
positiva till aktiviteten men kräver att det marknadsförs och är öppet för alla
sektionsmedlemmar. Tidigare har man sponsrat med 1000 kronor, som går på
FiF:budgen.

Beslut: Att sponsra F-damkorplaget med 1000kr, förutsatt att de
marknadsför sin aktivitet inför sektionen.

• Bokföringsprogram
Vincent har även undersökt möjligheten att skaffa in ett nytt bokföringspro-
gram till sektionen eftersom det gamla av flera anledningar är dåligt. Licens för
ett nytt program skulle kunna kosta ungefär 6000 kronor per år. Vincent kollar
upp exakt kostnad till nästa möte.

§6 Sektionsmöt-
esbeslut att följa

upp

Det finns inga sektionsmötesbeslut att följa upp, förutom reglementes- och stadgeänd-
ringarna som ska verkställas. TM fixar detta så fort hon ordnat upp det kaos hon
redan ställt till i dessa dokument.1

§7 Fastställande
av val av

adjutanter

Eftersom vi inte gav valberedningen befogenhet att utse adjutanterna på förhand
behöver vi godkänna deras val nu i efterhand.

Beslut: Att fastställa valet av de adjutanter till Djungelpatrullen, F6 och
Focumateriet som valberedningen presenterade på sektionsmötet.

§8 Stor team-
building

Den stora teambuildingen för nyinvalda + SNF kontinuitetsgrupp 2 + FnollK +
FARM som vi pratat om äger rum nu på söndag från klockan 14. Samling i Signes.
I skrivande stund är 24 personer anmälda, så de som fått inbjudan och inte svarat
uppmanas att göra detta. Kärnstyret fixar mat.

§9 Övriga frågor • Reklam från studievägledare: Marina börjar med att prata med Paula,
Kalldal ansvarar för att de stöter på varandra.

• Ny automat till FOC: FOC funderar på att köpa in en ny automat under
sommaren och undrar hur det funkar ekonomiskt. Det rör sig dock om så stora
summor att frågan bör gå till sektionsmötet. Dessutom är det bättre PR för
FOC att byta ut automaten under terminen.

1Originaldokumenten finns naturligtvis kvar, så ingen större skada är skedd.
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§10 Incident Händelser av incidentkaraktär har inträffat. Vi inleder hantering av dessa.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 15 maj 2014.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:07.

Veckans serie Från Saturday Morning Breakfast Cereal

Av: Zach Wienersmith
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