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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii

Skyddsombud Sara Nordin Hällgren till 12:50
Informationsansvarig Alexandru Golic

Ordförande DP Axel Prebensen
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Ordförande FnollK Hugo Lom från 12:28
Ordförande SNF Albert Johansson
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Karim Hasseli

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:10!

§2 Val av sekreterare Alexandru Golic väljs till sekreterare.

§3 Val av justerare Jonas Bohlin väljs till justerare.

§4 Adjungeringar Inga

§5 Runda bordet Karim har haft det gött i sommar, inget att klaga på. FARM arbetet
har gått bra, tre till företag till mässan och har börjat planera arr.
Therese har haft omsits, det var najs och FOC har fixat focumama. Alex
har haft ett bra lov, resetat massa lösenord.
Fredrik har haft bra lov, dykt upp lte saker som han behlvt fixa men
allt löste sig.
Tarek har preppat för stormötet och meckat med bilen.
Axel har haft teambuilding med DP och fixat soffor, pga bilstrul kan de
dock ej hämta. Deras ovvar är klara nu, har planerat mottagning.
Sara har haft överlämning i lördags, och ska ha möte med studievägle-
darna.
Albert fick sin mail jättesent och insåg att de inte bokat personalrummet
till cocktailpartyt. Har märkt att SNFs drive ägs av privatperson, ska
planera mer på söndag.
F6 kom tillbaka förra veckan, har networkat lite och planerat mottag-
ning.
Tobias har börjat fixa lite med bankkort.

§6 Kassören Det har kommit fakturor under sommaren där betalningen blev förse-
nad, och det har tillkommit avgifter. Det tas upp på nästa möte om det
var grovt försummande av deras plikt, och om de i så fall ska betala
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förseningsavgifterna själva.

§7 Fastställande av beslut

§7.1 Avsägning FnollK Nolluppdragschefen har avsagt sig sin post, Fredrik godkände detta och
vakantsatte posten den 30:e Juli.

Beslut: Att godkänna avsägningen.

§7.2 Lån DP & F6 Tobias har godkänt att DP lånar 40000kr av sektionen, och F6 lånar
30000kr som det är standard.

Beslut: Att godkänna lånen i klump.

§7.3 Äskning DP DP håller på att renovera sofforna, men det visade sig att en var lite
sönder. DP har därför äskat 400kr för reparationen av denna vilket
gödkändes av Tobias.

Beslut: Att godkänna äskningen.

§8 Äskning mensskåp Emelie Sjögren äskar pengar till mensskåpet, både till nytt hänglås (då
det gott sönder under sommaren) och till att fylla på skåpet.

Beslut: Att godkänna äskningen.

§9 Stormöte Stormötet ska ske på lördag, börjar klockan 9:00. Tarek undrar om nå-
gon vill ta upp något särskilt på mötet, då många upplevt att tidigare
möten är lite tråkiga. Tarek har bjudit in alla som ska delta på mottag-
ningen. Tarek ber alla att säga till sina medlemmar att fylla i matgnäll.
Det ska tas en diskussion om rum i slutet av mötet.

§10 Struktur
incidenthantering

Fredrik tycker vi ska ha en tydlig struktur om hur man ska hantera
incidenter, tycker att alla borde läsa de dokument som finns då de fles-
ta inte har någon erfarenhet av incidenthantering. Nästa vecka ska vi
ha en rejäl diskussion om detta. Karim undrar om det är bättre att ha
detta möte innan mottagningen, Fredrik tycker att det inte är värt att
ha ett extrainsatt möte för detta. Sara påpekar att incidenthanterings-
dokumentet innehåller massa referenser till öberoende SAMO", en post
som inte finns längre. Karim frågar om Fredrk har förberett grundstruk-
tur till incidenthantering, Fredrik tycker att vi borde utgå från det som
finns. Karim tycker att den har brister, men Fredrik tycker att alla ändå
borde ha koll på.

§11 Paxade dagar Lappen utanför styretrummet där det står vilka som använder rummet
vilka tider är utdaterad. Karim säger att FARM tidvis haft svårt med
att hitta mötesplats. SNF står på fredagar men har inte använt den
förra året, Albert återkommer nästa vecka om SNF vill ha tiden.

§12 Äskning Foton Vi har fått ett ”fett” underlag av Foton, typ 10 sidor. Fredrik öppnar upp
för diskussion. Sara och Jonas säger ja. Tarek tycker att de har visat
att de är taggade och borde få ha det. Albert undrar om försäkring,
Tobias har börjat kolla men inte fått svar än, men han tror att vi inte
har det. Han förelår att vi godkänner idag utan försäkring, och om det
senare behövs kan fixa det separat. Albert tycker att försäkringn de
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föreslog var dålig, tycker det är bättre med ingenting. Fredrik tycker vi
tarförsäkringsdiskussionen en annan gång. Tobias tycker de har visat att
de är väldigt intresserade, och att de borde få det. Jonas tycker att de
har gjort sin research. Fredrik tycker att de har ett bra förslag, att en
kamera för under 5000 tycker han är ett slöseri med pengar. Vi kommer
antagligen ha kameran med skrivaren i kassörsrummet, och en Foton får
nyckel. Karim frågar om överlämning, tycker det borde finnas riktlinjer
i hur man använder kameran. Fredrik säger att Foton ska struktureras
om som förening. Tarek tycker vi bör byta ut ett skåp i Styretrummet så
att vi kan förvara värdefulla saker men inte känslig information separat.
Fredrik tycker vi lägger in som en ny budgetpost. Fredrik yrkar på att
vi godkänner äskningen och tar upp frågan om försäkring nästa vecka.

Beslut: Att godkänna äskningen.

§13 Adjournering 12:43 mötet adjourneras i 30 sekunder. 12:44 mötet börjar igen

§14 Övriga frågor

§14.1 Jobbigaste tiden för
TM

Sara undrar vilken period som är jobbigast för TM, Fredrik tycker inte
någon period är extra mycket jobbigare än de andra.

§14.2 Äskning från FIF Det har kommit in en äskning från FIF, Tobias tycker vi bör ta upp
den. FIF vill köpa 2 fotbollar (700kr), first aid kit(350kr), och vill ha
ytterligare ett repplagg var (550kr). Tobisa tycker att first aid kit låter
väldigt vettigt. Tarek undrar hur mycket pengar foton fick för repplagg.
Albert undrar om det inte räcker med det first aid-kitet som finns på
Focus, Jonas tycker att då FIF inte arrar särkilt ofta på Focus. Albert
säger att han lånat first aid kit efter att ha frågat Jack, Karim tycker
att det är rimligt att de har eget så de slipper fråga varje gång om de
får låna. Tarek säger att de borde ha budget för att köpa fotbollar. Alex
tycker att first aid kit är bra idé, men att man borde ha en diskussion
kring repplagg någon annan dag. Tarek tycker att vi borde godkänna
en fotboll, Fredrik undrar om de inte har pengar till det själva. Tobias
tycker det är mer rimligt i så fall att höja FIFs budgetpost med 350kr
än att hålla på med äskningar. Tarek tycker att vi ändå borde godkänna
äskningen. Fredrik tycker föreslår att vi godkänner äskningen för first-
aid kitet, och sedan ska Tobias prata med Tintin om FIFs budget då
han anser att FIF borde ha budget till det (och om ej är det bättre att
öka deras budget) och nej till repplagg. Fredrik yrkar på att godkänna
delan av äskningen angående first-aid kitet, och neka resten.

Beslut: Att godkänna en äskning på 350 kr för first-aid-kit.

§14.3 Bilen Tarek säger att bilen strular, den ska in till verkstaden ikväll, förhopp-
ningsvis blir den klar imorn, tycker att vi borde hyra in en annan bil om
den inte blir klar imorn. Karim undrar hur mycket det kostar. Fredrik
instämmer. Tarek har ej kollat, men konstaterar att vi måste ha bilen
föratt mottagningen ska funka. Förhoppningsvis blir den klar imorn.
Lite disuksion om hur den strular.

§14.4 Lunch med styret Hugo undrar hur vi vill göra lunch med styret. Främst tänkt för kärnsty-
ret. Vill bjuda Nollan på lunch. Tobias fixar fram pengar enkelt. Tanken
är att bjuda ollan på lunch för att få nollan att gilla oss. Folk frågar
hur man ska laga mat till 200 Nollan, folk ifrågasätter logistiken bakom
det, Fredrik säger att om maten tar slut får den ta slut helt enkelt.
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§14.5 Mottagningen Hugo säger att det går bra, men att det är tufft att vara en mindre NollK.
De är väldigt trötta men har fått hjälp från tidigare NollK. Therese säger
att FOC har väldigt mycket Nocco ifall det behövs.

§14.6 FSpexet Fspexet vill låna styretummet ganska lång tid. Fredrik föreslår att vi
ger dem tillgång till rummet när de vill då det inte krockar med något
arr, men att vi får komma in och hämta saker under tiden de har. Jonas
tycker vi ska påminna dem om att köket är allmän plats.

Beslut: att göra det vi sa

§14.7 Oftare möte Karim undrar om vi ska kalla möte oftare under mottagningen, Fredrik
tycker att vi inte borde det.

§15 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:15!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Ordförande

Göteborg den

Alexandru Golic
Sekreterare

Göteborg den

Jonas Bohlin
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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