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Tid: 12:00
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
Rustmästare Thomas Johanssen

Medlem Liam Håkansson till 12:09
Ordförande Valberedning Boel Brandström

Revisor Olle Lexell

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 11:56!

§2 Val av justerare Anna Carlsson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Liam Håkansson adjungeras in med närvaro-, yttrande och förslagsrätt.

§4 Runda bordet • Kärnstyret:

– Alexander har varit på SaFT.
– Matilda har varit på SaFT och NU-möte, nästa möte är den

20:e december.
– Josefine har börjat skriva en lista på saker som hon ska göra.
– Gustav fick uppskov på bokföringen då han var sjuk, har

jobbat med den.
– Eric har varit på SaFT, har mailat med Intize, skriver en

sammanfattnig till Finform om SaFT.
– Jack har farit på studentrösten, KU-möte, SaFT, pratat lo-

kaler, hittat en potentiell lokal till GU Fysik. Om den är
tillgänlig så går det att flytta.

• FARM: Anna har varit på SaFT, aspningen är igång, fyra aspar
på lunchmötet, har casekväll ikväll.

• FnollK: Ingrid har varit på SaFT, hade casekväll i måndags.

• DP: Martin var på SaFT, de har haft pubrunda och pufftack, det
har gått bra.
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• Foc: Olle har varit på SaFT, Focpay fungerar med Drickomaten,
betatesting där man kan gå in på hemsidan och köpa dricka.

• SNF: Erik har varit på SaFT, möte med Forum och Chalmers,
på UU-mötet kom en person som är ansvarig för examination på
Chalmers, de pratade Ladok, de nya miniräknarreglerna, kåren
samlade in åsikter. Bokar in möte för utvärdering av tentaanmä-
lansobligatorie. Första jämställdhetsfrågan på en kursenkät är ute
nu.

• F6: Anthon har varit på SaFT, de har haft luciasittning, trevligt
att en del av styret kom. Har aspmästerikalas ikväll.

§5 Äskning projektor Liam berättar att det tidigare köptes in en ny projektor som var dålig,
liten och den fungerade sällan. Han äskade därför om att köpa in en ny.
Det diskuterade då om att en ny duk skulle vara bra för att kunna nyttja
den fullt, teknisk service säger att det borde gå att sätta upp en duk.
Det behövs en duk på ca 120 tum för att projektorn ska kunna nyttjas
optimalt, den nuvarande duken är 70 tum, det borde inte vara några
problem med utrymme. Duken kommer kosta 1500-2000, 600 kr för ett
nytt fäste, totalt blir det då 7-8000 för att genomföra projektet. Gustav
säger att vi har pengar för det, dock att vi behöver ändra budgeten
för att få utrymme för det. Styret är för denna tanke. Används minst
en gång i läsperioden. Boel tar upp frågan om att göra om med ljudet
samtidigt, en tanke är att köpa in en lång HDMI-kabel så att datorn
kan stå vid baren, det tar vi vid ett senare tillfälle.

Beslut: Styret bifaller äskningen och jobbar vidare med den som en
budgetändring.

§6 Sektionsmöte Vi behöver fastställa datumet för två sektionsmöten, förslaget för LP2
är den 13:e december. DP tar upp att det kan bli trångt i köket då de
har julbord den 14:e. Det har lösts tidigare sektionsmöten så det borde
fungera.

Beslut: Att fastställa datumet för sektionsmötet LP2 till den 13:e
december.

Det andra sektionsmötet, det i LP4, har vi pratat om tidigare och för-
slaget är den 9:e maj.

Beslut: Att fastställa datumet för sektionsmötet LP4 till den 9:e maj.

§7 Stadgeändringar Jack och Alexander kommer jobba med stadgeändringar på tisdag (den
20:e november), kommer bland annat pratas om talmannapresidiet, om
valberedningen ska kuna fyllnadsväljas av styret samt hur inval av sär-
skild ledamot går till.

§8 Utvärdering SaFT Många av oss har varit på SaFt. Vi utvärderar hur vi tycker det var och
vad vi vill göra annorlunda.

• Eric tycker att vi kan ha bättre information, att vi borde protokoll-
föra diskussionerna under passen och ha fler aktiviteter, särskilt
första kvällen.
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• Martin tycker att logistiken inte var jättebra, blev mycket att virra
runt, var inte tydligt vad vi skulle ha med oss.

• Matilda tycker att det var kul. Dock att det var dålig struktur,
mycket sitta och vänta utan att veta vad som skulle göras.

• Ingrid upplevde att diskussionspassen blev väldigt mycket att be-
rätta vad alla gör, inte så mycket mer, vi kan eventuellt köra en
liten kort info om varje skola inför varje pass.

• Erik tycker det var lite oorganiserat, tidigare har det funnits tema
för diskussionerna, det skulle vara en bra idé.

• Anna tyckte det var kul, hon tyckte maten var lite tråkig, hade
varit bra att kunna duscha på söndagen, lite väl mycket att gå
efter arrangörerna dit man ska. Dåligt uppstyrda diskussioner som
gjorde att vissa skolors frågor dominerade. Eventuellt att vi kan
ha några grundpunkter som gäller för alla.

• Anthon tyckte att han lärde känna styret mycket bättre, blev bra
teambuilding. Diskussionen om festverksamhet gav inte mycket då
det är väldigt olika på Chalmers och andra skolor, vilket gör att
det är nyttigare att prata med andra på Chalmers. Kanske köra
det lite mer som idé- och konceptdiskussioner, hur man får fler att
komma och liknande. Vi borde inte ha festverksamhet som punkt.

• Olle har inte mycket mer att komma med.

• Alexander tycker att problemrelaterade och diskussioner med en
tydlig ledning fungerar bra.

• Jack konstaterade efter miljöpasset att vi borde ha en miljöpolicy
och har dragit igång arbetet med en sådan. Vi behöver mer gott
kaffe.

§9 Planering SaFT Jack har fixat så att de ska få accesser, kommer prata med kåren om
access till duscharna. Vi måste bestämma datum. Förslaget är LV2 LP4,
5-7 april. Det verkar inte vara något som krockar.
Jack tar upp att det är bra att de får se vår aspning då de inte har något
liknande.

Beslut: Att fastställa datum för vårt SaFT till den 5-7:e april.

Vi går ut med en save-the-date snart.

§10 Studentrösten Josefine har inte hunnit sammanfatta, men det gick bra, vi fick många
pluppar och många lappar, med mycket seriöst, hon kommer samman-
ställa den. Vi tar upp frågan igen nästa vecka. Kåren var imponerade
och typ alla sektioner var imponerade av Cocktailpartyt.

§11 Övertramp budget
SNF

SNF har gått över med 625 kr på mottagningspunkten (60%). Gustav
pratade med dem om det och tycker att det var helt okej.

Beslut: Att godkänna budgetövertrampet.
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§12 Valberedning Boel tar upp att under sektionsmötet LP4 var det dålig stämning då flera
mötesdeltagare hade reservationer mot en nominerad. Diskussionen går
in på vad som kan göras för att undvika detta i framtiden. På kemi
så sätter man upp nomineringar tillsammans med de sökande som inte
blev nominerade. Boel tänker att de tar in medtycke för att sätta upp
namnet på de sökande innan valberedningen har fattat ett beslut. Sen
går det att kontakta valberedningen med invändningar. Gustav tycker
det låter bra. Frågan om hur tidigare valberedningar har tänkt tas upp,
det borde finnas. Förslaget verkar inte stå i strid med stadgan.
Personreservationer bör tas utanför mötet med valberedningen. Boel
tycker att diskussionen som var på sektionsmötet inte passar sig på
sektionsmöten. Vi kan uppmana till att inte ta den typen av diskussioner
under sektionsmötet. Gå ut med att få in reservationer på förhand. Det
kan inkluderas i riktlinjerna för talmannapresidiet hur de ska hantera
sådana situationer.

§13 Övriga frågor

• Anthon tar upp att bilen var bokad hela helgen av en sektions-
medlem. Han undrar hur reglerna ser ut för det. Prissättningen är
gjord för att den inte ska bokas en hel helg. Bilen är till för att
främja sektionen. Det tas upp att timpengen är låg i jämförelse
med kilometerpriset, och att timpriset borde vara högre för att
undvika just det här. Jack föreslår att vi bjuder in Bilnisse till
nästa styretmöte.

• DP vill lägga till ett sektionsstäd under LP2, detta kräver en reg-
lementesändring. Tas fram ett förslag på det, ska inkludera hur de
som städar ska tackas.

• Eric tar upp julkorten, hela styret ska vara med på dessa. Han och
Jack vill att alla planerar klädsel, särskilt jultröjor, om någon har
flera så skulle det vara bra om de kan låna ut dem. Gustav tar
upp att det borde finnas tid för att hinna skicka ut dem. Eric tar
reda på hur det ska göras.

• Soffor och bord ska tas upp på nästa sektionsmöte, Thomas pratar
med Alexander.

§14 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:53!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Anna Carlsson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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