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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
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Ordförande FnollK Hugo Lom
Ordförande SNF Albert Johansson
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Karim Hasseli

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:06!

§2 Val av justerare Jonas Bohlin väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Runda bordet Kärnstyret: Sara har delat ut bullar och kaffe till nollan, dom blev gla-
da. Har även skickat ut ett formulär för skyddsronden. Hannes har skri-
vit motionssvar och uppdaterat styrdokument. Tobias har inte gjort så
mycket. Kikat lite budget. Fredrik har pillat lite med sektionsmöte och
mailat folk. Han har även mailat lite med KTHs ordförande på tekniskt
fysik då de ska starta ett TM program. Alex har haft labb och bakat
bullar. Tarek har varit på NU möte.
DP: Har preppat för sektionsmötet, handlat mat osv.
F6: Har preppat lite inför ET-raj. Blir halloween tema.
Fnollk: Inte gjort jättmycket, många som har labbar.
SNF: Har haft möte och varit på kursnämnd för miljöfysik, det gick bra.
Albert har även varit och delat ut fika med SAMO och även varit på
möte med utbildningsutskottet.
Foc: Har också förberett inför sektionsmötet. Handlat godis, meckat flip-
per.
FARM: Har arbetat med FARM mässan som är imorgon. Idag kommer
de att förbereda lokalerna.

§5 SAMO Sara har lite tankar inför skyddsronden. Hon har letat efter ett doku-
ment med riktlinjer men inte lyckats hittat det än. Hon påpekar att
det inte uppskattas ifall det hänger ljusslingor eller annat i taket. Även
borden bör tas ut ur föreningsrummen. Tarek säger att det nog är en
bra idé ifall folk frågar sina pateter.
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§6 Bordlagda punkter

§6.1 Bokningspolicy
helikoptern

Tarek informerar. Som det ser ut för tillfället kan man boka helikopter
i upp till 48 timmar utan att få något special tillstånd. Tarek tycker att
det hade varit lämpligt att dra ner denna gräns till 24 timmar då det
kan orsaka problem då den bokas över helger med mera. Han poängterar
att det inte blir särskilt svårt att boka längre utan att det bara kräver
att man mailar. Albert tycker att det låter som en bra idé då det har
orsakat förhinder tidigare och påpekar även att det inte är så många
arrangemang som kräver en sådan lång bokning. Alex tycker också att
det låter rimligt. Det diskuteras ifall kommitéer ska kunna boka i förväg.
Albert tycker att det är en annan fråga i sig. Jonas yrkar på att ändra
gränsen från 48 timmar till 24 timmar.

Beslut: att godkänna Jonas yrkande.

§7 Godkännda äskningar Tobias har fått in några äskningar. Fabiola har äskat 200kr för fika till
en föreläsning, Balngt har äskat 200kr för en aspfika samt 400kr för in-
förskaffandet av en höbal, valberedningen har äskat 360kr för represen-
tationsplagg. Gameboy har äskat 300kr för en spelkväll, Bakisclubben
har äskat 450kr för representationsplagg samt 500kr för att baka till sek-
tionsmötet, Talman har äskat 30kr för ett svart ljus samt 150kr för fika
till sektionsmötet och slutligen har kaffeollektivet äskat för att servera
kaffe under lunchrasten. Tobias har godkännt samtliga äskningar och
vi behöver komma till ett beslut kring detta. Hannes tycker att allting
låter rimligt med undantaget att Balngts höbal lät något dyrt. Jonas
påpekar att de är ålaggda att köpa in höbalen. Karim undrar ifall det
bör finnas pengar i kärnstyrets budget till fika. Tarek påpekar att det
egentligen är talmanspresidiet som framförallt ska ha fikat. Sara yrkar
på att behandla alla äskningar i klump.

Beslut: att behandla alla äskningar i klump.

Beslut: att godkänna samtliga äskningar.

§8 Praxis kring
godkännandet av äskningar

Tobias förklarar att det tidigare år endast var en praxis att kassör och
orförande själva fick godkänna äskningar på upp till 1000kr. De undrar
ifall vi bör fortsätta med samma praxis. Jonas tycker att det låter jät-
tebra och att vi bör fortsätta med en gräns på 1000kr. Albert nämner
att vi även bör ha ett undantag för kaffeollektivet.

§9 Tåg till SaFT Tobias förklarar att tågpriserna går uppåt och att vi bör boka biljetter
helst idag. Hugo är lite på gränsen huruvida han kommer med men ska
ge svar senare idag. Tobias föreslår att vi åker upp med ett tåg som avgår
11.50 på fredagen och ett tåg hemmåt som avgår 19.00 på söndagen.
Tarek tycker att tiden passar jättebra. Det diskuteras lite kring huruvida
det går att välja något billigare alternativ och Tobias påpekar att det
billigaste alternativet avgår strax innan 06.00 på fredagen. Karim yrkar
på att vi tar det tidigaste tåget och Tobias yrkar på att folk får välja
själva ifall de vill ta den tidiga eller den sena.

Beslut: att godkänna Tobias yrkande.

Fredrik yrkar på att vi åker hemåt 19.09, Sara yrkar på att vi åker
hemåt 18.09.

Beslut: att godkänna Fredriks yrkande.
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§10 Diksussionspunkter
SaFT

Fredrik informerar om att vi ska skicka in önskade diskussionspunkter
och ber folk att tänka på detta tills nästkommande möte.

§11 Nya programmet Det ska införas ett nytt program i vårt programområde och det behöver
en sektionstillhörighet. Fredrik förklarar att det i nuläget lutar mot att
det blir en del av KFKB. Alex tycker att det är rimligt att vi skulle ta
in det nya programmet ifall de har samma kurser i början men antar
att det även är lämpligt med KFKB. Tarek undrar vad Fnollk har för
inställning till detta och Hugo förklarar att det är en fråga som behöver
diskuteras men tycker även att det är något som man helt enkelt hade
fått lösa. Alber anser att det inte är något problem ifall man skulle dela
många kurser med andra sektioner och poängterar att detta snarare
hade varit en bra sak då man lär känna fler folk från andra sektioner.
För att sammanfatta säger Fredrik att vi kan tänka oss ta in dom men
att vi inte behöver slåss om det.

§12 Äskning riskokare Vi har fått in en äskning från matansvariga i DP för 1684kr för en ny
riskokare då den gammla inte fungerar så bra. Axel påpekar att det
är en bra uppgradering till Focus och Hannes, Tobias och Alex håller
med om att det är en bra investering. Karim tycker det är viktigt att
vi köper in något som håller och Fredrik påpekar att de troligtvis gjort
sin research.

Beslut: att bifalla äskningen i sin helhet.

§13 Övriga frågor

§13.1 Styretkalas Fredrik frågar ifall styret är intresserade av att arrangera ett styretkalas.
Han har skickat ut en intresseanmällan och fått bra respons. Albert
tycker att det låter jättekul och är gärna med och arrangerar. Hugo
undrar vilket datum det lutar mot och Fredrik förklarar att det för
tillfället ligger på den 6/12. Karim förklarar att FARM hade planerat att
arrangera ett kalas och då får anpassa datumet kring detta men påpekar
att han tycker det låter som en kul idé. Jonas vill gärna att vi inte lägger
kalaset den 7/12:e då det kan krocka med ett annat arrangemang.

§13.2 Närvaro sektionsmöte Karim undrar ifall det finns någon möjlighet att göra ett undantag ifall
FARM inte kan representeras på sektionsmötet och Fredrik förklarar att
det tyvärr inte går att göra några undantag.

§13.3 Studentrösten Albert informerar om att vi behöver bestämma ett datum för studentrös-
ten och Tarek förklarar att det brukar ligga på cocktailpartyt.

§13.4 Sektionsaktivastäd Tobias har lite funderingar kring listan av vilka som städar under sek-
tionsaktiva städ. Mer specifikt städar 3D-teamet men inte Foton. Han
tycker även att det hade varit mer lämpligt att revisorer får skippa stä-
det.

§14 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:13!
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Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Ordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Sekreterare

Göteborg den

Jonas Bohlin
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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