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Plats: Styretrummet

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

Ordförande FnollK Ingrid Ingemarsson
Ordförande SNF Erik Johansson
Ordförande Foc Olle Månsson

Ordförande FARM Anna Carlsson

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 11:59!

§2 Val av justerare Matilda Hanes väljs till justerare.

§3 Runda bordet • Kärnstyret:

– Alexander har förberett inför sektionsmötet.
– Josefine har fått sina första mail från studenter.
– Eric har fixat med FTEK och satt upp affischer om Bert-Inge

Hogsveds pris.
– Matilda har planerat möten, bland annat utvärderingsmöte

den 16:e oktober och sektionsaktivatack.
– Gustav har jobbat med budgeten och planerat TM’s jubile-

um,
– Jack har skickat in ansökan om serveringstillstånd och har

pratat med motionärer.

• FARM: Mässa om två veckor, kärnkraftskväll i tisdags och en
lunchföreläsning nästa vecka.

• FnollK: Har haft utvärdering. Ska snart ha bastuomsits.

• DP: Planerar sektionsstäd, undersöker inköp av soffor och bord

• Foc: Fixar roadshow är snart klart, jobbar vidare med Focpay.

• SNF:Har varit på samverkansmöte för KFM-ompådet, Sharelatex
(numera Overleaf) kvar, hade aspning igår, var många taggade
nollan, kursnämnderna för LP4 är igång.

• F6: Arrangerar gasque på lördag.
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§4 Sektionsmöte Alexander tar upp förslag på förändringar för att förtydliga mötesord-
ningen.
Att under punkt 5 ändra Personval kan ske öppet om det finns fär-
re personer på förslag än som ska väljas, men sker annars med sluten
votering."
Till Personval sker slutet om det finns fler personer på på förslag än som
skaväljas, om det är färre som ska väljas så kan det ske öppet."

Beslut: Att godkänna mötesordningen med ändringen.

§5 Proposition Alexander har skrivit en proposition om att välja in Andreas Gustaver
som särskild ledamot, han presenterar den.

Beslut: Att lägga fram propositionen till sektionsmötet.

§6 Budget Gustav fick en offert om subventioneringen på hoodiesen och den kom-
mer bli mycket lägre, 11 000 totalt kontra 18 000 som det står i budgeten.
Han presenterar ändringarna i budgeten från föregående år. Diskussion
av ändringen i budgeten för sektionsmötena.

Beslut: Godkänna budgeten med ändringen.

§7 Motion om 8:e medlem
i FnollK

Då motionen togs upp under förra verksamhetsåret så står vi inför ett
mindre formaliaproblem angående motionssvar. Alexander tar med gam-
la och nya motionssvaret. Ingrid presenterar FnollK’s åsikt att det inte
är nödvändigt då det mest gäller under mottagningen och att de har fått
mycket hjälp. Jack tycker vi borde ställa oss bakom det. Tidigare år har
det pratats om det. Erik är emot att vi litar på att pateterna hjälper
till i den utsträckningen som de gjort de senaste åren. Möjligheten att
puffar kan göra detta istället tas upp.
Jack frågar om det finns några ytterligare alternativ på svar från styrel-
sen. Det är delade åsikter om vad vi vill göra med motionen i styrelsen.

Beslut: Att yrka på att motionen avslås.

§8 Motion om
talmannapresidie

Jack tycker att vi borde yrka på att styrelsen ska utarbetar ändringar.
Frågan om när vi måste genomföra detta tas upp. Styret är överlag
positivt men problemet med att det bildas nya funktionärsposter.

Beslut: Ny att-sats.

§9 Motion om
sektionsfotograf

Det diskuteras hur praxisen med gratis mat ska implementeras för att
den inte ska missbrukas. Anthon berättar att praxisen som de har nytt-
jat fungerar bra. Finform har inget emot.

Beslut: Att yrka på att motionen bifalles.

§10 Motion om inventarie
för förbättring av
studiehälsan

Matilda och Martin tycker att det ska äskas istället för att åläggas DP.
Möjligtvis skriver vi ett roligt motionssvar.

Beslut: Att yrka på att motionen avslås i sin helhet.
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§11 Motion om
utvidgning av Tomte och
Lucia

Styret tycker att namnet inte är passande, både vad gäller nyttjandet av
F:et och kommitté. Dessutom att de redan har köpt förkläden med tryck
innan de har fått pengar. Annars så är styret positivt till engagemanget.
Vi vill bifalla att det händer med annat namn. Sen så ses det som
ett problem att skapa fler funktionärsposter. De kan inte heller med
nuvarande förslag bli en förening. EN tanke som tas upp är att ändra i
reglementet så att det innefattar mer än julstämnning. Vi skriver med
ett förslag på att söka Tomte och Lucia i motionssvaret.

Beslut: Att yrka på att motionen avslås.

§12 Motion om aktieinköp Jack tycker att det skulle vara väldigt kul att äga en aktie i företaget,
han tycker efter sin analys att det finns en möjlighet att sektionen går
med vinst. Vi kommer ändå gå back så vi kommer inte behöva köpa
något om den går igenom.

Beslut: Bifalla motionen men avslå att-satsen. Att ålägga motionären
att undersöka det lagliga i att köpa en aktie, om det funkar köp en
aktie.

§13 Meddelande från
valberedningen under
Sektmötet

Vi ger valberedningen och FREK fem minuter var.

§14 Tåg till SaFT Vi har inte fått info om sovplatser. Gustav har kollat priser på tåg, vi
ska vara där till fem. Josefine kommer inte kunna följa med. Gustav
lägger förslag på tider till helgen, priserna då är det som sponsras som
mest om man väljer att boka egna biljetter. Säger man att man åker
men inte åker får man stå för biljettpriset. Preliminärt åker vi klockan
fyra. Man anmäler sig själv till evenemanget.

§15 Äskning om skrivare Bordläggs till nästa möte.

§16 Bord och soffor Bordläggs till nästa möte.

§17 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:59!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Matilda Hanes
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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