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Tid: 12:00
Plats: F6002

Närvarande
Vice Ordförande Tarek Alhaskir

Kassör Tobias Gabrielii
Sekreterare Hannes Bergström
Skyddsombud Sara Nordin Hällgren

Informationsansvarig Alexandru Golic
Ordförande DP Axel Prebensen
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Ordförande SNF Albert Johansson
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Karim Hasseli

§1 Mötets öppnande Tarek öppnar mötet 12:04!

§2 Val av justerare Albert Johansson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Runda bordet Karim har arbetat med Farmmässan och marknadsföring.
Alex har haft möte med Talman.
Vi i styret har arrangerat ”lunch med styret” säger Tarek. Han har även
suttit upp buntband.
Sara har mailat Tord angående kortaccess till styretrummet.
Tobias har lagat mat åt nollan och varit på möte med alla sektionskas-
sörer, det var nice.
F6 håller på att förbereda avtackningen säger Jonas. Han har även pra-
tat med Tord.
SNF har godkänt kursrepresentanter säger Albert. Ska även se till att
boka det nya mötesrummet framöver. SNF har också börjat planera års-
kursrepresentant aspning.
Hannes har förberett proposition och varit sjuk.
Foc har meckat med flipper och planerat för focköret säger Therese.
Dp har arrat pubrunda säger Axel.

§5 SNF budgetövertramp Tobias informerar om att då det kom betydligt färre nollan på SNFrå-
gesport i år så hade arrangemanget mindre intäkter än planerat vilket
leder till ett budgetövertramp. Tobias menar att det trots detta var ett
väl skött arr och att det inte finns så mycket att göra åt det. Tarek yrkar
på att godkänna budgetövertrampen.

Beslut: att godkänna yrkandet.

§6 Äskning Foc Foc brukar dela ut kondomer till sektionen under sektionsmötet lv6.
Dom har därför äskat för 862 kr för 100 kondomer med Foc tryck alter-
nativt 2406kr för 500 kondomer. Foc har tidigare gått till ungdomsmot-
tagningen och bett om att få kondomer gratis vilket de brukar få. Tobias
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tycker att det är en kul grej men att det samtidigt kanske inte är värt
kostnaden då det går att få gratis utan tryck. Sara och Jonas tycker
båda att det låter som en bra idé. Therese föreslår att man testar med
100 stycken och ser vilken respons man får. Tarek håller med. Karim
yrkar på att godkänna äskandet för 862 kr för 100 kondomer. Tobias
tycker inte att just ett Foc märke på paketet inte är värt pengarna. Alex
håller med.

Beslut: att avlså äskningen.

§7 Övriga frågor

§7.1 Kortaccess
styretrummet

Sara konstaterar att vi väntar på svar från Tord angående detta.

§7.2 Vilket mötesrum är
bäst?

Tarek undrar vilket rum som folk tycker bäst om som mötesrum. Karim
tycker att detta (F6002) är ett väldigt bra och luftigt rum, dock brist
på kaffe. Albert håller med om att det är luftigt och behagligt. Tobias
och Jonas tycker att det är mer behagligt att sitta i styretrummet som
är nära till focus. Tarek föreslår att vi röstar om frågan. Alex yrkar
på att bordlägga frågan tills nästa vecka då fler medlemmar i styret är
närvarande

Beslut: att bordlägga frågan till nästkommande möte.

§7.3 Äskning blodgruppen Tobias fick in en äskning från blodgruppen på 300 kr som han godkände
och det behöver nu fastställas.

Beslut: att godkänna äskningen.

§7.4 Representationsplagg
valberedningen

Tobias har fått ett mail från valberedningen. Det är inte en direkt äsk-
ning men de undrar ifall det hade varit möjligt att få sponsring för
representationsplagg åt de fyra medlemmarna. Alex tycker att det låter
bra. Han menar att det dels visar upp att vi faktiskt har en valbered-
ning och dels är en anledning till folk att söka. Therese har tidigare
suttit i valberedningen och hon tycker att det hade varit bra så att folk
tydligt kan se vilka som är valberedning och ställa frågor. Tobias tycker
att kanske en tröja per person hade varit rimligt. Han kommer att be
valberedningen att skicka in en äskning så att frågan kan behandlas på
ett kommande styretmöte.

§8 Mötets avslutande Tarek avslutar mötet 12:48!

Göteborg den

Tarek Alhaskir
Ordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Sekreterare

Göteborg den

Albert Johansson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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