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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Jack Vahnberg

Vice Ordförande Matilda Hanes
Kassör Gustav Hallberg

Sekreterare Alexander Jonsson
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 12:00!

§2 Val av justerare Martin Bergström väljs till justerare. Martin

§3 Runda bordet • Kärnstyret:

– Gustav försöker få klart bokföringen för det fösta kvartalet.
– Eric har haft labb och därmed dåligt med tid för att göra

annat.
– Matilda har kollat på när vi kan LP4
– Alexander har fixat med sektionsmötesprotokollet.
– Jack har varit på massa möten om bland annat studentrösten.

• FARM: Utvärderar mässan och har planerat aspning.

• FnollK: Har satt upp aspaffischer.

• DP: Planerar inför framtiden, inte så mycket mer just nu.

• Foc: Har fixat och fortsätter fixa med flipper då flera är trasiga.

• SNF: Planerar cocktailparty. Försöker hantera nya problem med
LADOK då studenter har blivit avregistrerade från tentor, har
varit i kontakt med kåren. Kommer skriva inlägg om situationen.
Ska ha möte om alla problem med LADOK efter tentorna.

• F6: Arrar snart gasque, har satt upp PR.

§4 Äskning skrivare Fortsättning från förra mötet. Ett problem är att det är ett stort inköp
som kan bli svårt att få in det i budgeten, evnetuellt kan vi behöva ta
det här på ett sektionsmöte, Gustav kollar mer på om det behövs. Olle
tar fram ett förslag på ett system för hur utskrifterna ska finansieras
tills nästa möte.
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§5 Aspbudget FnollK Gustav tar upp att vi måste godkänna att FnollK subventionerar 386 kr
per person jämfört med de 70 kr som tillåts i den ekonomiska policyn. De
har gått över på denna post tidigare år, Ingrid säger att det är ungefär
så mycket som subventionerades förra året, lite mer då det är lite dyrare
i år.

Beslut: Att godkänna FnollK’s aspbudget med översteget.

§6 Aspbudget FARM Gustav tycker att den är rimlig.

Beslut: Att godkänna FARM’s aspbudget.

§7 Elitism SNF tänker dra igång arbetet med elitism på sektionen. Jonathan Wei-
dow, föreläsare på fysik, tog upp och ville dra i det problemet förra året
men det fanns inte tid då för att starta det. Erik frågar om någon är
intresserad av att gå med på mötet, Jack poängterar att Josefine kan
vara intresserad, hon är inte närvarande men Erik kollar med hene. Ett
exempel på elitism som tas upp är att KfKb tycker att föreläsare från
Fysik är nedlåtande mot dem under föreläsningar. SNF tänker ha med
Jana på mötet.

§8 Sektmöte LP4 Förra året hade sektionen ett extrainsatt sekionsmöte för inval av F6.
För att undvika det arbete som tillkommer i samband med ett extra
sektionsmöte så har Matilda pratat med F6 och DP. Matilda presenterar
ett schema över läsperioden, det är inga föreläsningar från den 18:e
april till och med första maj. Tidigare har sektionsmötet varit i LV6,
för att få det bättre för F6 bör vi ha det i LV5. Det funkar för både
DP och F6. Det tas upp att lösningen fungerar i år. Kan bli att F6
får lägga sin överlämningsgasque på en dålig veckodag men det är inget
problem. Matilda tycker att alla ska fundera på om det funkar att ha
sektionsmötet LP4 på torsdag LV5 (9:e maj). Foc och SNF tror att det
fungerar för deras skull.

§9 Buss till SaFT Vi åker buss till Linköping, Gustav försökte boka tåg via SJ, det var
mycket problem med att fixa det och det skulle bli väldigt dyrt. Bussen
går från Nils Ericsonterminalen.

§10 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:27 med att önska alla lycka till med tentorna!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Martin Bergström
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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