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2019-05-02

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 Hugo Lom
Ordförande Foc Olle Månsson

Ordförande FARM Karim Hasseli

§1 Mötets öppnande Jack öppnar mötet 12:01!

§2 Val av justerare Martin Bergström väljs till justerare.

§3 Runda bordet • Kärnstyret:

– Matilda har mailat.
– Josefine har inte gjort så mycket.
– Alexander proposition och motionssvar
– Jack skrivit verksamhetsplan, motionssvar, uppföljt incident,

mailat.
– Eric kommunikationspolicy och listor.
– Gustav har skrivit kvartalsrapport, gjort preliminär budget.

• FnollK: Inte så mycket med . Pratat med Data och IT om ge-
mensamma arrangemang, planerat sektmöte och minimottagning.

• DP: Har haft sillfrukost.

• Foc: Har haft aspning.

• F6: Har arrangerat CM.

§4 Motionssvar Har inte kommit några nya motioner. Jack undrar om frågor på mo-
tionssvaren.

§5 Preliminär VP Jack har fixat lite små saker, stavfel osv. Frågas om ordförande och vice
ordförande-råd, Matilda presenterar tanken bakom det.

Beslut: Att fastställa den preliminära verksamhetsplanen.
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§6 Gruppnominerginar Kommer ut i eftermiddag, bordläggs.

§7 Proposition SAMO Josefine drar bakgrunden. Hon har pratat med Sofia och Erik som båda
håller med om att de borde tas bort. Presenterar tankrarna. Diskuterar
om det borde finnas en failsafe för om SAMO själv gör fel, så som
kommunikationen har fungerat i år så har det inte varit ett problem.
Styret tror det är hanterbart.

Beslut: Att lägga propositionen till sektionsmötet.

§8 Preliminär budget Finns lite problem. Har justerat för att inte ha samma problem som
vi har haft under året. Skrevs innan Q3 var sammanställt, kommer då
behöva ta det med nästa kassör. Frågan om vad som händer med peng-
arna som kommer från FARM då de sitter halva verksamhetsåret, det
ska inte vara något problem enligt kassören.

Beslut: Att fastställa den preliminära budgeten

§9 Kommunikationspolicy Erik presenterar den nya kommunikationspolicy, riktad mot PR-ansvariga
i kommittéerna. Hemsidan ska användas i första hand. Diskuteras om
affichering, det står inte så mycket då det handlar om Chalmers regler.
Menat att ha allt på ftek så att alla går dit för sin information. Kan
komma en guide vid ett senare tillfälle. Frågas om klickstatistik på ftek,
finns inte.

Beslut: Att fastställa denna kommunikationspolicy.

§10 Sektionsmöte FnollK fixar mat. Erik Persson är gärna mötesordförande.

Beslut: Att nominera Erik Persson till mötesordförande.

§11 Hantering av
incidenter

Har varit frågor om hur incidenter lyfts. Diskuteras vilka som inciden-
terna ska tas upp. Eventuellt borde vi ha ett system för att kunna
rapportera incidenter anonymt. Utöver detta är det oklart vad det är
som klassas som en incident, vilket leder till en osäkerhet kring när nå-
got ska tas upp. Diskuteras om det ska finnas en konkret riktlinje, blir
problem då det inte är helt objektiva situationer alltid. Utöver det kan
mycket andra saker missas. Gustav tycker att nästa styre borde ha ett
uppstartsmöte om incidenter så att alla har en gemensam grund att stå
på. Som ett tillägg till denna fråga diskuteras om detta borde falla på
året innan, dvs. oss i detta fall, då det krävs en viss erfarenhet. Tas upp
frågan om hur långt vårt ansvar sträcker sig, gör vi fel om vi inte tar
upp en incident. Vi hade i början av året ett litet sådant möte, borde
falla på avgående år att se till att denna information kommer fram. Vi
bör ha ett möte med nästa styre innan mottagningen nästa år.

§12 Mötets avslutande Jack avslutar mötet 12:53!
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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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