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Närvarande

Vice ordförande Pernilla ”&Pille” Tanner
Sekreterare Gustav ”Gustav Lindwall” Lindwall

Ledamot Sofia ”Karlsson” Karlsson
Ordförande F6 Rebecca ”Välta” Svensson

Ordförande FnollK Petter ”Vilse” Miltén
Ordförande SNF Victor ”Wåfflan” Wåhlstrand Skärström
Ordförande Foc Agrin Hilmkil (från 12:15)

§1 Mötets
öppnande

Pernilla öppnar mötet kl.12.10.

§2 Val av mö-
tessordförande

I Sebastians frånvaro väljs Pernilla Tanner till mötesordförande.

§3 Val av
justerare

Victor Wåhlstrand Skärström väljs till justerare.

§4 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§5
Inadjungeringar

Albert Johansson inadjungeras med yttrande- och närvarorätt.

§6 Fastställande
av beslut

Albert Johansson dyker på nytt upp, och verifierar att han vill söka valberedningen.

Beslut: Att Albert Johansson och Evelin Blom väljs in till valberedningen.

Beslut: F6 och Djungelpatrullens aspbudgetar är godkända.

§7
Invalsprocesser

Måndag 30:e januari höll Styret i en workshop, där sektionsmedlemmar bjöds in för
att diskutera hur invalsprocesserna går till på sektionsmötena, samt hur nomineringar
anslås. Alla deltagande vid workshopen var rörande överens om att alla nomineringar,
även de till icke-förtroendeposter, skall anslås innan sektionsmötet. Gällande hur
invalen går till var workshopen mer tvetydig. De starkaste förslagen var som följande;

• Valberedningens förslag anslås, och sektionsstyrelsen får avgöra om den skall
avslås eller ej. Vid avslag går sektionsmötet till personinval. Om någon av för-
troendeposterna inte blir invald enligt nomineringar, går icke-förtroendeposter
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automatiskt till personinval. Om någon sektionsmedlem inte finner nomine-
ringen giltlig, kan denne komma till sektionsstyrelsen innan sektionsstyrelsen
beslutar om avslag eller ej och informera om den upplevda ogiltigheten.

• Valberedningens förslag anslås, och sektionsmötet får avgöra om nomineringen
av icke-förtroendeposter skall avslås eller ej. Vid avslag går sektionsmötet till
personinval. Om någon av förtroendeposterna inte blir invald enligt nomine-
ringar, går icke-förtroendeposter automatiskt till personinval.

§8
Omstrukturering

av Styret

De senaste åren har Kärnstyrets roll och arbetsbelastning diskuterats flitigt. Kärn-
styret har kommit med förslaget att som komplement till befintliga poster skall en
Informationsansvarig tillkomma. Denne skall avlasta sekreteraren på dess informa-
tionsrelaterade arbetsuppgifter, och ledamoten gällande sektionens vecka. Ledamots-
posten byter namn till skyddsombud och ägnar sig helhjärtat åt psykosociala frågor.
Ordförande, vice ordförande och kassör förblir oförändrade. Vi diskuterade en del
runt frågan men är överens om att det på det stora hela blir en positiv förändring
att utöka styret.

§9 Github Agrin håller låda. Han förklarar hur vi kan använda Github för att göra sektionens
dokumentation mer transperent och få tydliga loggar över förändringar som sker.
Styret är överens om att det kan vara ett trevligt komplement till dagens sätt att
motionera.

§10 Övriga
frågor

Inga övriga frågor.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 9 februari 2017.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Pernilla kl. 13:00.
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