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Tid: 12:00
Plats: F6002

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii

Sekreterare Hannes Bergström
Skyddsombud Sara Nordin Hällgren

Informationsansvarig Alexandru Golic
Ordförande DP Axel Prebensen Från 12:44
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Ordförande FnollK Hugo Lom
Ordförande SNF Albert Johansson

Vice Ordförande Foc Alex Bökmark
Ordförande FARM Karim Hasseli

Talman David Winroth

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:03!

§2 Val av justerare Hugo Lom väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Runda bordet Albert har varit på möte med Utbildningsutskottet där dom bland annat
gick igenom Canvas och hur det funkar.
Foc har planerat foc-kör och pillat med maskinerna säger Alex. Det säljs
mycket dricka!.
Hannes har arbetat med propositionen för föreningsstrukturen.
Fnollk har arrangerat en hel del arrangemang säger Hugo. Det har gått
bra och det har inte skett några större incidenter!
David har arbetat lite med talmanssaker och fotat mycket med Foton.
SNF har arrangerat brunch och alumni kväll som var mycketuppskattat
säger Karim. Utöver det så har det varit en del arbete med FARM
mässan.
Tarek säger att han inte gjort särskilt mycket. Han har dock monterat
skåpet som sektionenskamera ska ligga i.
Sara har pratat med Tård och gjort sin första felanmälan.
Fredrik har spenderat sin helg åt att fixa mycket med serveringstillstånd
och det mesta har nu löst sig. Fredrik och Alex har även varit på GDPR
möte.
Stieg säger att dom arrat bastu och nu arrar gasque, han är nu sjuk.
Tobias har för det mesta gjort lite små pill.
Alex har varit på GDPR möte och sektionen ligger tydligen en bra bit
efter på den fronten.

§5 Mottagningen Som tidigare nämnt så går det bra konstaterar Hugo. Dom är en bra
bit över halvvägs nu och det har börjat lugna sig en del. Folk har dock
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börjat bli sjuka.

§6 Datum sektionsmöte Vi behöver sätta ett datum då vi ska ha sektionsmöte. Talmans förslag
är den 9/10 och resten av styret håller med.

Beslut: Att sektionsmötet tar plats den 9/10

§7 Talmans access till
skydssrummet

På ett tidigare styretmöte beslutades det att talman ska få access till
skyddsrummet men efter en del betänketid tycks det vara väldigt onö-
digt menar Fredrik. David håller med.

Beslut: Att dra in Talmans access till skyddsrummet.

§8 Mat sektionsmöte Vi behöver bestämma vilka som ska laga mat till de olika sektionsmö-
tena. Fredrik yrkar på att DP tar lp1, F6 tar lp2, Foc och Farm tar lp3
och Fnollk tar lp4.

Beslut: Att godkänna yrkandet.

§9 Propositions
föreningsstruktur

Till sektionsmötet lp1 planeras det lägga fram en proposition angående
omformationen av föreningsstrukturen och Fredrik nämner att det går
bra ifall folk som är intresserade vill ta del av processen.

§10 Datum teambuilding Som det ser ut nu så kan alla gå på teambuilding den 18/10-20/10. På
så vis så krockar det inte heller med Foc-köret!

§11 Subventionering av
sektionshoodies

Förra veckan pratade vi om subventionering av sektionshoodies. Tobias
tänker att en subventionering på 40kr kändes rimlig och att hoodiesen
då bör säljas för 175 kr. Tobias yrkar på att sälja sektionshoodies för
175 kr framöver.

Beslut: Att godkänna yrkandet.

§12 Anslagstavlan i
korridoren

Det är ingen som använder anslagstavlan i korridoren (förutom Stieg)
och Fredrik och David tycker då att det hade varit ett lämpligt ställe
att sätta upp bilderna på sektionsmedlemmar där. Fredrik yrkar på att
disponera halva tavlan åt Foton och andra halvan åt styret.

Beslut: att godkänna yrkandet.

§13 Övriga frågor

§13.1 Safe sex lv6 SAMO vill arrangera safe sex lv6 tillsammans med Foc. Det låter kul
säger Alex.

§13.2 Förvaring
Bakisclubben

Bakisclubben har mjöl med mera över från sina bakningar och Alex
undrar ifall det hade varit möjligt för föreningen att förvara detta i
matskrubben. Stieg påpekar att bageriet (som inte längre finns) har en
låda i styretrummet som då kan användas. Tarek påpekar att det finns
ett visst problem då det kräver access till styretrummet. Fredrik menar
att det är ett problem som är svårt att kringgå och att det fungerar bra
att det behöver bli insläppta. Alex tycker att detta låter bra.
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§13.3 Oberättigade accesser
till Focus

Tarek vill att folk ska säga till Hannes ifall de känner till att folk som
ej bör ha access har access till Focus så att det kan lösas.

§14 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 12:54!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Ordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Sekreterare

Göteborg den

Hugo Lom
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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