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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 från 12:09

Ordförande FARM Anna Carlsson
Ordförande Valberedningen Boel Brandström

Vice ordförande Valberedningen Julia Wennerblom

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 11:59!

§2 Val av justerare Erik Johansson väljs till justerare.

§3 Runda bordet • Kärnstyret:

– Eric har marknadsfört TM’s jubileum. Jobbat med julkorten.
– Matilda har pratat med Piff & Puff, pratat om proppskåp.
– Josefine har haft möte om psykosociala hälsan, har mailat

med kårkontakt.
– Gustav hade kassörsmöte i måndags, fixat med sin retur.

Bokfört. Pratat med skatteverket och Izettle
– Alexander har jobbat med sektionsmötet.
– Jack kollade på en lokal för GU, kommer troligtvis bestäm-

mas först nästa termin. Skrivit på propositioner och pratat
med motionärer.

• FARM: Har det lugnt, har suttit med i den externa valberedning-
en.

• FnollK: Aspningen är snart slut, har suttit med i valberedningen,
hade sitt näst sista asp-arrangemang i tisdags.

• DP: Har planerat, har julkalender på sin Instagram. Har julbord
nästa fredag, de vill ha puffar.

• SNF: Har jobbat med förändringar i ExpFysen, har haft möte om
elitism och har jobbat psykosociala hälsan.

• F6: Har haft gasque, gick väldigt bra, har bokat gasquer för nästa
år, är en bokad till SaFT. Har även bokat gasque samtidigt som
TM-jubileum.
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§4 Proposition
Budgetändring

Jack och Gustav har skrivit en proposition för att kunna genomföra
äskningarna om projektor samt skrivare.

Beslut: Godkänna propositionen och skicka vidare den till
sektionsmötet.

§5 Proposition FARM Anna presenterar propositionen som går ut på att FnollK inte längre
ska behöva ha en representant i FARM. Styret tycker den verkar rimlig.

Beslut: Godkänna propositionen och skicka vidare den till
sektionsmötet.

§6 Fastställande av
gruppnominering FARM

Boel presenterar gruppnomineringen, två av de nominerade går första
året. De är villiga att jobba.

Beslut: Att preliminärt fastställa gruppnomineringen.

§7 Fastställande av
gruppnominering FnollK

Julia presenterar gruppnomineringen. Alla verkar taggade. FNollK tror
det kommer bli ett bra FNollK.

Beslut: Att preliminärt fastställa gruppnomineringen.

§8 Motionssvar
Bacisklubben

Eric tycker den låter jättebra. Styret tycker att den är väldigt fin. Vi
skriver ett motionssvar att vi är positiva och ser det som en bra sak.

§9 Motionssvar FIF FIF vill bli en kommitté. Det kommer innebära att det blir mer formellt
och sektionskassören skulle inte behöva bokföra FIF längre. Oftast är
FIF ganska få, kan bli problem med sökande om det läggs på mer ar-
bete, till skillnad från det motionären vill uppnå. Frågan om den nya
kommittéordföranden ska eller inte ska sitta i styret diskuteras, det är
något som inte står i motionen. Det kan vara en idé att göra så att de
är en förening istället, det kan bli problem med att ekonomin ligger ut-
anför sektionen. Styret funderade på om detta fungerar långsiktigt, om
det bara är en temporär topp i engagemanget. Frågan om andra funk-
tionärsposter kan/bör utökas till kommittéer tas upp. Styret känner att
den kom väldigt nära inpå sektionsmötet och att vi hade velat höra om
förslaget lite tidigare. Bakgrunden är bara att de vill ha fler sökande
och att mindre arbete ska ligga på styret.
Styret vill avslå motionen i sin helhet och yrka på att det tillsätts en
arbetsgrupp som kan jobba vidare med det.

Beslut: Att yrka på att avslå motionen i sin helhet.

§10 Sektionsmöte Alexander berättar att det börjar dra ihop sig, och att kärnstyret no-
minerar Andreas Gustaver och Oscar Forsman till mötesordförande re-
spektive mötessekreterare.

Beslut: Andreas Gustaver och Oscar Forsman nomineras till
mötesordförande respektive mötessekreterare.

§11 Invalsprocess En sektionsmedlem har lyfta fram att det kan bli problem om en person
inte vill sitta i den grupp som den blev nominerad i. Förslaget är att de
ska nominerade ska få en möjlighet att säga ifrån innan nomineringarna
publiceras. Problemet är att det kan bli att det kan utnyttjas, dessutom
så har vi valberedningen för att det inte ska bli några problem.
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§12 Incident För ett litet tag sen upptäcktes att dryckesspelet ”skruvman” spelas på
sektionen, det bör inte ske. Om vi ser det ska vi stänga ner det. Om det
dyker upp mer i framtiden kommer vi behöva fundera på konsekvenser
av det beteendet.

§13 Äskning glögg Kaffeollektivet får inte servera alkoholhaltig dryck, därmed kommer Jack
godkänna äskningen för att köpa in alkoholfri glögg.

§14 Övriga frågor

§14.1 Schackklocka Den behöver inte tas som motion utan kan tas som en äskning, motio-
närerna har därmed dragit tillbaka motionen. Sektionen har dessutom
redan en schackklocka.

§15 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:34!

Göteborg den

Jack Vahnberg
Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Erik Johansson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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