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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Vice ordförande Karl ”Netto” Gustavsson
Kassör Vincent Ericsson

Sekreterare Magdalena ”TM” Jansson
Ledamot Ellinor ”Joel6” Rånge

Tillträdande vice ordförande Unni Engedahl (till 12.50)
Tillträdande kassör Joel ”Shiny” Strand (till 12.50)

Tillträdande sekreterare Frida ”$multron” Ulander (till 12.50)
Ordförande DP Tobias ”TJ” Johansson

Tillträdande ordförande DP Felix Eriksson (till 12.50)
Ordförande F6 Sabina ”Sabz” Söderstjerna

Tillträdande ordförande F6 Emil Ejbyfeldt (till 12.50)
Ordförande FnollK Fanny Viksten

Ordförande SNF Oscar ”Kalldal” Kalldal
Tillträdande ordförande SNF Jonas ”X-mas” Källén

Ordförande FOC Rickard Andersson
Tillträdande ordförande FOC Nermin ”Nero” Trnjanin (till 12.50)

Ordförande FARM Marina Yudanov

§1 Mötets
öppnande

Netto öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Marina Yudanov väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Netto
Medverkade vid storteambuilding. Nästa vecka blir det stormys med till-
hörande skyddsrumsstädning. Preliminärt blir det på torsdagen, mejl kom-
mer.

– Vincent
Har arrangerat storteambuilding, haft möten, bokat in fler möten och bli-
vit lekmannarevisor för kåren. Försöker ta tag i sin kaosande mejlhante-
ring.
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– TM
Arbetade mycket med storteambuildingen och skickade även ut en ut-
värdering för denna. De flesta verkar ha uppskattat åtminstone något.
Utvärderingen lämnas över till nästa års kärnstyre. Nyckelhanteringen är
i full fart, de nya accesserna har aktiverats.

– Ellinor
Skriver på sin överlämning. Har även varit på IQ-workshop på kåren, lite
anteckningar från detta kom via mejl igår. En sammanställning av dessa
skulle kunna bli någon form av idébank för arrangemang som inte har
fokus på alkohol. På NU-mötet nästa vecka kommer IQ-utvärderingen att
diskuteras vidare.

– Shiny
Har varit på FuM och blivit invald till lekmannarevisor, vilket innebär att
han kommer att utbilda de revisorer som sedan kommer att granska hans
bokföring.

– Unni
Var också på IQ-workshopen.

• FARM:
Ska snart slå sig ner och planera sina mottagningsaktiviteter. Försöker sälja
de sista CERN-reseplatserna. Har även varit på ArmU där man pratade om
tjejevents samt stora förändringar som kommer att göras under året. En ex-
jobbsannons ska även skickas ut snart för något som är “så coolt” att Marina
inte kan förklara det. Har även haft McKinsey-tjejfrukost.

• FnollK:
Har varit på möte med Jana. En dugga var inlagd dagen efter gasquen men har
nu flyttats till dagen efter balen. Suboptimalt. Modulen är på provtryck. Man
har arrangerat ohmsits och de sista arren spikas nu. Framför allt sektionssitt-
ningen har inte riktigt blivit färdig än. Det har även uppstått en schemakrock
mellan fotografering och alkoholföreläsning. Vill att minskad tystnadsplikt hos
valberedningen ska tas upp till diskussion.

• DP:
Nya DP har varit på overallskonspirationen och tyckte den var OK. Planerar
sin första egna DuP samt snackar om sina mottagningsarrangemang. Gamla
DP har haft Fin-DuP som gick utmärkt och avvecklar sig nu sakta men säkert.

• Foc:
Har pratat om inköp av automater och skickat ut en Doodle om möte angående
detta till berörda personer.

• SNFTM:
Har varit på möte med Jana angående vilka förslag som ska skickas in angående
användning av UKÄ-pengar. Förbättring av ergonomi i GD och FB, inköp av
mentometerknappar och samt eventuellt arvodering av studenter för TeX-ning
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av VBL-anteckningar var förslag som uppskattades av Jana. Även reparation av
flaggstången skulle kunna bekostas av programmet men kanske inte med just
UKÄ-pengarna. Har även bakat bullar till F3 eftersom det var de som hade
högst svarsfrekvens på kursutvärderingarna i LP3.

• F6:
De nya planerar gasque, de gamla gör inget alls. Har även varit på overallskon-
spiration, som var trevlig och vettig.

§5 Arbets-
grupp om

poängspärrar

Det kom inte upp så mycket nytt på mötet. Framförallt betonades vikten av mer
studievägledningsresurser1. Någon form av uppföljning skulle behöva komma till för
alla som kuggar båda tentorna under första läsperioden (personligt samtal). För
personer som hamnar under en viss poänggräns kommer det så småningom att krävas
att man tillsammans med studievägledningen lägger upp en individuell studieplan.
Man kommer alltså inte att förbjudas att gå vidare i årskurserna, men däremot
kommer man bli tvungen att reflektera över sin studiesituation.

Ett liknande system fanns tydligen 1975-76, enligt dessa tiders nollmoduler.

§6 Tjejevents På måndagens ArmU visade det sig att många företag vill ha events för endast
tjejerna på respektive program. Detta är emot Chalmers Studentkårs policy som
säger att alla arrangemang ska vara öppna för alla. Naturligtvis finns inget intresse
av att bryta mot policyn, men samtidigt vill man möta företagens önskemål. Karin,
avgående AO, föreslår att arrangemangen kan vara öppna med alla men på annat
sätt rikta sig till tjejer (att de t ex handlar om hur det är att vara kvinna i en
mansdominerad bransch).

ArmU kom fram till att man gärna vill kunna ha tjejevents, men marknadsföringen
får göras på ett försiktigt sätt och alla måste kunna delta. Eventuellt kommer policyn
i frågan att ses över.

§7 Spontanfest Under senare tid har det förekommit en del icke-anmälda fester vilket lett till att
relationen till Cubsec och högskolan nu är en aning spänd. Tillträdande kärnstyret
kommer att ordna ett möte med alla nya aktiva så att alla inblandade får vara
med och påverka. Erik Eliasson som är säkerhetsansvarig samt eventuellt personal
från Cubsec kommer även att medverka vid den sektionsaktivautbildning som hålls
innan mottagningen. Eventuellt behöver även icke-sektionsaktiva få del av denna
information.

§8 Övriga frågor • Valberedning: Valberedningen kommer att sammankallas för att valbereda
kassör för SNFTM.

• Pengar: DP har köpt in en slägga samt en förstärkare till sektionen för drygt
3000:- vilket Vincent vill ha ett godkännande från Styret på. Då beslut ej kan
fattas under övriga frågor kommer detta att lyftas igen på nästa styretmöte.
Det är fortfarande inte klart vad nytt bokföringsprogram kommer att kosta.

1Vår studievägledare har just nu så många olika arbetsuppgifter att det inte finns så mycket tid
över för F-studenterna
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§9 Incident Fortsatt diskussion om hantering av incident.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 22 maj 2014.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Netto 13:07.

Veckans serie Från Feel afraid

Av: Christopher R

Karl Gustavsson
Ordförande

Magdalena Jansson
Sekreterare

Marina Yudanov
Justerare


