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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii

Skyddsombud Sara Nordin Hällgren från 12:33
Informationsansvarig Alexandru Golic

Ordförande DP Axel Prebensen
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Vice ordförande FnollK Lina Wincent
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 Tarek Alhaskir väljs till justerare.

§4 Adjungeringar Inga

§5 Runda bordet Karim har arrat SSNFF, mycket uppskattat av nollan, FARM arrade
även lunchföreläsning som även den gick bra. Karim har sammansatt
avtal och skickat iväg inför mässan.
Tarek har främst pluggat och undersökt plåtskåp till sektionskameran.
Axel säger att DP haft bastu, kul och uppskattat, DP har tre arr i
helgen, mycket prepp inför det.
Tobias har haft kul med SSNFF, annars inte så mycket, kollat på hur
nollan byggt båt.
Lina sägatt NollK sprungit runt och arrat en massa, lite bittra nu i
MV2, nya nollbrickor uppskattat av de flesta nollan.
Alex har inte gjort så mycket
Albert har varit med på SSNFF, också arrat SNFrågesport men gick
back en massa pga få nollan. SNF har börjat med officiella möten och
antingen suger canvas eller föreläsare, svårt att säga. SNF har tackat
nej till ett erbjudande från Kollin och skickat vidare till FARM, men
kostar en massa pengar.
Foc har arrat spelkväll vilket var en succé, alla soffor var fulla och ett
mittenbord var fullt, uppskattningsvis 50 pers.
Jonas har arrat provsits, gick bra, ska arra bastu imorn och har networ-
kat med data.
Fredrik har haft lite möten, tex med Folke, och saker rullar på, mycket
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planering.

§6 Mottagning Inte så många nollan på rummen, DP ej haft några, F6 har haft bra.
Nollbrickstillverkningen blev lite skum,vissa phaddrar verkar ha läst
sina nollan fel, blev lite tråkig stämmning hos vissa phaddergrupper.

§7 Budget SSNFF Tanken var att prata om budget för SSNFF förra mötet men det glöm-
des bort, Tobias satte då själv en budget på 1800kr (600 per arrande
kommitté), Styret tänker sätta denna kostnaden samt kostnaden för Sty-
retlunchen som en egen post på sektionsbudgeten. Fredrik påpekar att
det ej är särkilt snyggt att man lägger in arr så här tidigt inpå att bud-
geten fastställs utan att konsultera styret först men allt är regelriktigt,
och ingen har någon stark åsikt kring detta.

§8 Budget Styretlunch Kärnstyret ska ha ett arr som är en lunch, Tobias har räknat att 3000kr
borde vara en rimlig mängd. Albert undrar hur mycket ärtsoppelunchen
kostar, verkar vara runt 2000-3000. Styret tycker det känns som en rimlig
mängd.

§9 Subventionering
sektionshoodies

Förra året började man med sektionshoodies och subbade 80kr per sek-
tionshoodie (från 210kr till 130kr), Tobias tycker att det är najs att fort-
sätta subba men tänker att man kan minska subventioneringen. Tobias
tänker att priset ska ligga på 170-180rr (dvs 30kr-40kr subventionering).
Piff och puff har ej ett exakt pris på hoodiesarna än. Tobias lägger fram
förslaget att subba 40kr per sektionshoodie, blir 8000kr i subventione-
ring (40*200). Tobias säger att det kanske är bättre att vänta tills vi
har exakt pris. Fredrik frågar om vi har en budgetpost om detta, To-
bias tror att Gustav tog bort hela posten, och vi måste i så fall lägga
till en ny. Fredrik påpekar att vi börjar lägga till många budgetposter,
Tobias säger att den preliminära budgeten saknar många av posterna
som Gustav var osäker på om vi ville ha kvar, och därför borde det vara
lugnt att lägga till saker. Albert frågar om vi ska subba till alla. Fredrik
tycker att vi bör subba till alla, men nollan kan få förtur. Stig undrar
hur svårt det hade varit att subba extra för nollan, Tobias säger inte
väldigt. Lina föreslår att vi subbar extra under föreningskvällen. Tobias
ska kolla på exakt hur mycket det kostar. Fredrik påpekar att det blir
krångligt att subba olika till nollan med att lägga en exakt budgetpost.
Tarek undrar om det är fult att ändra efterhand, Fredrik svarar att det
är fult men att man kan ändra i efterhand.

§10 Förvaring av
sektionskameran

Tarek har kollat runt på internet och plåtskåp är väldigt dyra, han har
mailat vaktmästeriet om det finns plåtskåp som ingen använder men ej
fått svar. Tarek och Tobias har undersökt pris, för att få bra kvalitet
måste man ästan gå upp i 3-4kkr. Skåpet är typ 2m långt. Tobias undrar
hur det funkar med lås. Fredrik undrar vad det är vi vill ha i skåpet, om
det bara är kameran känns onödigt med ett stort plåtskåp. Tobias har
kollat på små IKEA-skåp. Tarek säger att man antagligen kan lägga in
ett litet skåp i de skåpen vi redan har. Fredrik undrar om det skåp Tobias
kollat på får plats i glasskåpen, Tobias har ej mätt än. Tarek kommer
fram till at det borde gå om man flyttar lite på hyllorna i sektionsmötet.
Det lilla skåpet kostar 450kr men kräver hänglås. Kodlås verkar inte vara
en bra idé, nyckellås känns mer säkert (då kan man kontrollera exakt
vem som har tillgång). Fredrik vill ha en konkret siffra på kostnaden för
skåp + hänglås. Tobias svarar 450 + 60 kr. Saras sambo ska till IKEA
idag, Sara kan be honom köpa. Fredrik undrar hur vi ska budgetera
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detta, föreslår att vi läger in det i kamerans budgetpost. Alternativt kan
man lägga in det under "upprustning av styretrummet". Tarek undrar
om vi inte bara kan godkänna budgeten och så får kassören klura ut var
man lägger det. Fredrik tror inte det är bra. Fredrik säger att om Tobias
tycker att det funkar att lägga till pengar budgetposten "upprustning av
styretrummet". Tobias säger att vi inte behöver specificera vilken post
vi tar pengarna ifrån. Fredrik yrkar på att köpa in ett skåp för 450kr
samt ett hänglås för 60kr.

Beslut: Att agera på Fredriks yrkande.

§11 Försäkring av
sektionskameran

Fredrik berättar att Foton inte hittar någon bättre försäkring, väcker
även frågan om sektionen bör skaffa en egendomsförsäkring

§12 Stuga teambuilding Teambuilding om en månad, vi behöver stuga. Jonas har stuga mitt
ute i skogen med bastu och jättemånga sängar. Jonas förklarar hur det
ser ut. Sara undrar för vem, Fredrik svarar endast för styret. Foc kan
tyvärr ej vara med. Fredrik säger att vi skulle kunna flytta datum men
det verkar vara svårt. Jonas tycker det hade varit najs att flytta, Fredrik
föreslår att vi tar upp det nästa vecka. Tarek ska skicka doodles.

§13 Nya mötesrummet SAMO har fixat nytt rum, före detta röda rummet. Fredrik säger att vi
kan "yeeta"CRET därfrån och ha det som mötesrum. Lina undrar om
det finns tillgängligt för NollK nästa år, det borde funka.

§14
Incidenthanteringspolicy

Fredrik och Sara tycker att vi ska ta bort allt om oberoende SAMO i
den, annars najs. Karim påpekar att det finns några luckor, tycker att
vissa "återkommande"incidenter behandlas olika eftersom att det inte
finns några konkreta saker i policyn. Han tycker att man kan ha högre
straff. Fredrik tycker att Hannes ska städa arbetsordningen från allt som
handlar om oberoende SAMO och sedan kan vi ta upp frågan igen om
några månader.

§15 Övriga frågor

§15.1 Inspektor Vi ska välja in ny inspektor på sektmötet LP1. Thomas Nilsson är den
nuvarande inspektorn och han lägger sig inte i vad vi gör så mycket, och
Fredrik tycker att vi ska se om han vill vara inspektor igen. Jonas tycker
"varför ändra på ett vinnande koncept". Verkar ej finnas maxgräns, bara
att man väljer igen efter 3 år.

§15.2 Focumaten För några sektmöten sedan bestämde vi att man ska flytta Focumaten
från Focus, men Foc har ej gjort detta.

§15.3 SNFrågesport gick
över budget

Albert har kollat och det verkar okej att SNFrågsport gick över budget,
om det godkänns av ett Styretmöte. Fredrik säger att han får komma
med mer konkreta siffror nästa vecka. Albert tycker att det verkar vara
ett syftningsfel i §2.2 i ekonomisk policy, otydligt vad som menas. Väl-
digt oklart om det står rätt eller fel. Fredrik föreslår att Tobias tar hand
om det.

§16 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:02!
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Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Ordförande

Göteborg den

Alexandru Golic
Sekreterare

Göteborg den

Tarek Alhaskir
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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