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Protokoll fört vid styretmöte

2019-01-31

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
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 Hugo Lom
Ordförande SNF Erik Johansson
Ordförande Foc Olle Månsson

Ordförande FARM Karim Hasseli

§1 Mötets öppnande Matilda öppnar mötet 12:03!

§2 Val av justerare Karim Hasseli väljs till justerare.

§3 Runda bordet • Kärnstyret:

– Eric har planerat sektionens vecka, sammanställt inbjudning-
ar till SaFT.

– Gustav har bokfört väldigt mycket.
– Josefine har varit på programråd.
– Alexander har fixat med nycklar och sektionsmötesprotokoll.
– Matilda har planerat SaFT-möte, mailat om det mötet.

• FARM: Fixat en lunchföreläsning med BitAddict. Kommer ha
branchkväll den 6:e mars.

• FnollK: Har fått sin gruppöverlämning och håller för närvarande
på med att få sina individuella.

• DP: Planerar aspning och hade pubrunda.

• Foc: Lagar flipper som sen går sönder igen.

• SNF: Har valt vinnare till Guläpplet och Guldkärnan, hemligt,
programråd och har haft cocktailparty.

• F6: Arrangerar gasque på lördag och planerar aspning.

§4 Finansiering av flipper Foc har letat flipper under en tid och har nu hittat ett som de vill ha,
dock så räcker inte pengarna. De vill därmed ta ett lån av framtida Foc
för att sen betala av det över tre år, alternativt snabbare. Finns flera
sätt för att genomföra avbetalningarna. Det flipper som de kollar på
släpptes i juni så det är lätta att underhålla samt att det inte är slitet.
De kommer få testa flippret innan de genomför köpet. Styret är taggat
på Star Wars flipper.
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Beslut: Att bevilja Foc ett internt lån på 8000 kr.

§5 Sektionsstäd Städet är den 24:e februari, schema har lagts ut för de sektionsaktiva.
Jack är ansvarig för tacket som Foc arrangerar.

§6 Avsägelse
valberedningen

Egil vill avsäga sig sin post i valberedningen pga. studieuppehåll.

Beslut: Att godkänna avsägelsen.

§7 Städschema
styretrummet

Josefine har gjort ett schema för städning av styretrummet, hon kommer
att fixa ett system för vad städningen innebär. DP och FARM har ett
extra tillfälle var, det lottades då det fanns två tillfällen över. Anthon
tycker det skulle vara bättre med personschema, det diskuteras, styret
vill ha det schema som Josefine gjort med kommittéer.

§8 Kärnstyrets aspschema Kärnstyret har gjort ett aspschema. Matilda presenterar schemat.
Gustav har gjort en budget, allt är okej enligt den ekonomiska policyn.

Beslut: Att godkänna kärnstyrets aspbudget.

§9 Djungelpatrullens
aspbudget

Gustav går igenom budgeten. De får inte lojalitetspris från ett företag
detta år, vilket gör att de kommer gå mer back än vanligt, dock kommer
vissa få betala mer för att kompensera en del. Finns ett fåtal andra
småsaker som Gustav anmärker på men som är okej.

Beslut: Att godkänna djungelpatrullens aspbudget. Samt godkänna
övertrampet för HR och för städ och film.

§10 Övriga frågor

§10.1 Teambuilding Vi har teambuilding den 16:e till 17:e februari, vi kommer åka ut till
Jacks stuga. Vi ska vara där 14:00. Planen är att låna bil för att köra från
stationen dit. Alexander kollar om han har tillgång till bil då. Schemat
består av diskussionspass där vi ska diskutera överlämning och visioner.

§10.2 SaFT Gasquen på SaFT. Anthon vill ha minst 80/90kr, styret tycker 90/100
kr låter bättre.

§10.3 Pratades mycket om det nya mastersprogrammet, verkar bli bra. Ska
informeras på en Fasta Tillståndets Fysik föreläsning inom kort. Pratade
om att ändringar som gjorts som lyckades. Ändringarna kring master-
sansökan ska inte göra någon praktisk skillnad. Klagades på expfysen,
vissa blev lite förfärade över att det inte blivit bättre från 1996. Mas-
tersmässa LV1 LP4. Diskuterades om utbildning för föreläsarna om li-
kabehandling.

§11 Mötets avslutande Matilda avslutar mötet 12:46!
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Göteborg den

Matilda Hanes
Vice Ordförande

Göteborg den

Alexander Jonsson
Sekreterare

Göteborg den

Karim Hasseli
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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