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Tid: 12:00
Plats: Acceptorn

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Kassör Gustav Hallberg

Sekreterare Alexander Jonsson
Skyddsombud Josefine Knutsson

Informationsansvarig Eric Nilsson
Ordförande DP Martin Bergström
Ordförande F6 Anthon Odengard

Vice Ordförande FnollK Jonas Bohlin
Ordförande SNF Erik Johansson
Ordförande Foc Olle Månsson

Ordförande FARM Anna Carlsson
Kårkontakt Leon Larsson

§1 Mötets öppnande Mötet öppnas av Jack 12:00!

§2 Val av justerare Josefine Knutsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Leon adjungeras in med närvaro och yttranderätt.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Jack har mejlat mycket och varit på sitt första KU-möte.
– Alexander har fixat med accesser och nycklar och påbörjat

förberedleser inför sektionsmötet.
– Josefine tentapluggar.
– Matilda har haft stormöte.
– Eric lär sig systemen.
– Gustav fixar räkningar och jobbar på den ekonomiska poli-

cyn.

• FARM: Inte hunnit göra så mycket, har sitt första möte imorgon,
ska börja planera inför året.

• FnollK: Har planerat mottagningen och var ute och seglade en
vecka. Börjar bli sjuka.

• DP: Har fullt upp med mottagningen.

• Foc: Har inte gjort så mycket.

• SNF: Flera nollan har visat intresse för att vara årskursrepresen-
tant, planerar arr, och jobbar med problem med mastersantag-
ningen.

• F6: F6 planerar sina arr och har ett idag.

• Leon: Planerat inför mottagningen.
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§5 Kårkontakt Vår kårkontakt Leon Larsson, SO, presenterar sig och berättar om de
olika utskotten på kåren och deras områden. Frågar om läget på sektio-
nen, med fokus på hur sektionen är uppbyggd och fungerar. Alla i styret
presenterar sig. Leon planerar att gå på ungefär ett möte per läsperiod,
troligtvis kärnmöten i LV2. Han vill även ha kallelsen till våra sektions-
möten för att kunna vara på plats under dessa. Dessutom så påminner
han om att VO på kåren också vill ha kallelsen.

§6 Incidenthantering Leon ger tips om att lyssna på den anklagade så att det inte blir fel.
Erik nämner att det var problem med policyn under förra året och lyfter
att den behöver omstruktureras.
Jack föreslår att alla läser igenom den och funderar på vad som bör
förändras.

§7 Mottagningen Jonas säger att det än så länge går bra, och att FnollK uppskattar all
den hjälp som de får från de olika kommittéerna. Nollan verkar vara
väldigt peppade.
Eric har börjat mejla om mastersmottagningen. Vi planerar mer senare.

§8 Per capsulam beslut
om sektionshoodies

Vi fastställer beslutet som togs under sommaren om inköp av sektions-
hoodies. Jack och Gustav lyfter att vi kan subventionera priset då vi
kommer att ha väldigt stora intäkter i år. Om vi subventionerar tryck
och transport blir det 6662 kr, vilket ger ett pris på 136kr. Gustav före-
slår att vi subventionerar till 130kr vilket gör att vi subventionerar med
ungefär 7000kr. Anthon frågar om hur många hoodies som köps, svaret
är 100 stycken. Det diskuteras om det kommer bli ett stort köptryck och
att vi då eventuellt kan behöva subventionera flera gånger. Det konsta-
teras att vi troligtvis inte kommer behöva göra det särskilt ofta och att
det därmed inte kommer bli en för stor utgift.

Beslut: Styrelsen fastställer sommarens beslut och bifaller förslaget
om subventionering till 130kr.

§9 Sekt. byte Simon som sitter som PR i FARM har bytt till IT men vill sitta kvar
på sin post.

Beslut: Styret beviljar att Simon sitter kvar.

§10 Städning styrelserum Josefine lyfter att det sällan är städat när man kommer till styretrum-
met. Jack uppmanar alla att prata med sina kommittéer så att det håller
sig tills vi kan

§11 Feedback och
teambuilding

Jack skickade ut en doodle under sommaren och just nu så lutar det år
att vi har teambuilding under LV5.
Jack planerar även att införa ett återkopplingssystem under året där
man har en halvtimmas fika med honom varje läsperiod för att prata
om hur det går.

§12 Övriga punkter Gustav undrar om praxis angående hur han kan godkänna äskningar,
särskilt återkommande på över 1000kr, detta gäller särskilt kaffeollekti-
vet. Vi beviljar honom att godkänna dessa själv.
Leon gör reklam för sektionsstyrelseworkshopen under LP2. Rekommen-
derar att vi även går på den i LP3 och LP4, den i LP4 mer för att vi
ska kunna överföra våra erfarenheter till nästkommande styrelser.
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Leon undrar om vad vi har för förväntningar på kårledningen. Jack
förväntar sig att det ska vara ett stöd och känner att det är bra att han
har fått träffa de andra sektionsordförandena. Gustav tänkte bolla med
kårstyrelsen om vår ekonomiska policyn så att den följer kårens. Erik
nämner det pågående arbetet med den psykosociala hälsan som även
kåren är inblandad i.

§13 Mötets avslutande Mötet avslutas klockan 12:31 av Jack!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Josefine Knutsson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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