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2019-11-21

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 FnollK Hugo Lom
Ordförande SNF Albert Johansson
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Karim Hasseli
Fnollk asp Vincent Uden till 12:55
Fnollk asp Oscar Nilsson till 12:55
Fnollk asp Albert Vesterlund till 12:55
Fnollk asp Martin Jirlow till 12:55
Fnollk asp David Bååw till 12:55
Fnollk asp August Kälvesten till 12:55

§1 Mötets öppnande Tarek öppnar mötet 12:05!

§2 Val av justerare Karim Hasseli väljs till justerare.

§3 Adjungeringar

Beslut: att adjungera in Vincent Uden, Oscar Nilsson, Albert
Vesterlund, Martin Jirlow, David Bååw och August Kälvesten med
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§4 Runda bordet Kärnstyret: Tarek har mailat runt och även arrat stormöte. Hannes har
fixat med accesser till styretrummet. Tobias har inte gjort supermycket,
betalat lite saker. Sara har mailat Tord och bokat in ett möte. Hennes
dator har även blivit stulen sen upphittad. Alex har varit på workshop
med kåren vilket inte kändes så bra.
DP: Har haft dup samt arrat hoffellunch. Det gick bra..
F6: Jonas har networkat med folk på SaFT.
Fnollk: Hugo har inte gjort särskilt mycket postrelaterat, har mest fixat
med aspningen.
SNF: Albert har varit på SaFT sen inte gjort så mycket mer styretrela-
terat.
Foc: Har planerat teambuilding, de hade tänkt bowla.
FARM: Har haft ett asp-arr. En casekväll där ungefär fyra aspar dök
upp. Det gick bra.
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§5 Datum sektionsaktiva
städ

Rustmästaren Frida har föreslåt den 8:e december som datum för sek-
tionsaktivastäd. Jonas påpekar att det datumet krockar med ett av
Fnollks asp-arr där även folk från andra kommittéer kommer att delta.
Albert föreslår att de som inte kan delta den 8:e kan städa på lördagen
den 7:e december. Axel säger att vi skulle kunna säga så tillsvidare.

§6 Extra pengar till
julbordet

DP skulle vilja ha mer pengar till Julbordet i år. Tidigare år hade de 18
000 i budget och de skulle nu vilja ha 20 000. Axel menar att det kommer
innebära bättre mat överlag samt att mat inte tar slut. Tobias tycker att
det är kul att DP vill förbättra julbordet och tänker att det är rimligt
då det är en stor del av sektionen som deltar i denna. Therese förklarar
att budgeten även var lite liten även när hon arrangerade julbord.

Beslut: att lägga till 2000 kr till budgeten för DPs julbord.

§7 Köket Tarek har varit på flera möten med Tord angående renovering av köket
på Focus. Tord förklarade att det skulle först kosta cirka 20 000 kr för
att någon skulle undersöka köket. Sedan skulle det kosta ungefär 50
000 kr för att en arkitekt ska designa köket. Slutpriset uppskattas ligga
någonstans mellan 400 000 och 500 000. Tarek undrar ifall mötet tycker
att det låter vettigt. Jonas undrar om inte vi bara kan fixa det mesta
själva men det påpekas att vi inte får ändra saker hur vi vill. Tarek
förklarar att det finns lite olika alternativ till hur man skulle få pengar
för detta, man kan bland annat vända sig till programansvariga. Karim
nämner att när köket renoverades i hans studenthem hamnade priset
på ungefär 200 000 kr och eftersom det är ungefär hälften så stort som
focus-köket så är detta nog en rimlig kostnadskalkyl. Sara undrar ifall
det hade varit realistiskt att ta ut ett lån på 500 000 kr och betala av
det på tio års tid. Tobias menar att det är det. Karim tycker att köket är
väldigt aktuellt och menar att det är en värd långtidsinvestering. Axel
tycker att man verkligen bör ta tag i det eftersom det annars troligtvis
inte kommer bli av. Therese tänker att det hade varit bra att få ett
slutpris att presentera för sektionsmötet.

§8 Nycklar till
syretrummet

Hannes förklarar att det finns en del nycklar till styretrummet som hade
kunnat tas in nu när det finns kortaccess dit och undrar ifall mötet
tycker att det hade varit en bra idé. Axel håller med men undrar ifall
man behöver ha kvar låskolven på dörren. Det påpekas att den troligtvis
finns kvar för att personal ska kunna ta sig in dit ifall det skulle behövas.
Albert menar att det är bra att dra in nycklar men vill inte heller att
allt för få ska accesser till exempelvis städskrubben. Hannes kommer att
ta fram ett förslag på vilka nycklar man ska dra in till nästa möte.

§9 Övriga frågor

§9.1 Ommålning av
övergången

Sara förklarar att det länge har pratats om att måla om övergången då
färgen inte är så lugnande men att det inte blivit av. Hon säger att hon
hade tänkt trycka på att övergången målas om runt lv1 lp3. Hon ska
även försöka få dom att rengöra ventilationstrummorna lite oftare.

§9.2 Julkort Vi behöver ett datum att ta julkort på och Tarek föreslår den 5:e de-
cember innan styretmötet, detta tycks funka för de flesta.

§9.3 Aspar på styretmötet Karim berättar att Farms aspar kommer på nästa styrelsemöte och vi
då bör vara i F6002 igen.
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§9.4 Sektionsaktivatack Therese har lite funderingar kring sektionsaktivatacket som Foc skall
arrangera. De har tidigare haft en bastu men då det varit lågt tryck så
har de bytt. Hon undrar därför hur styret tycker att de bör göra. Jonas
tycker att bastu låter väldigt roligt men förstår att det inte är så bra
ifall folk inte kommer. Tarek tycker att de bör ha en bastu men att folk
får trycka hårt på att deras kommittéer ska komma.

§9.5 Personinformation för
sektionsaktiva

Alex förklarar att vi vid inval tar in folks persondata och att denna sedan
finns kvar när de går på andra poster på sektionen. Han menar därför att
det blir väldigt stökigt med folks personliga information eftersom den
ligger kvar så länge och föreslår att man rensar dokumentet vid slutet
av varje läsår sen ber folk att skicka in sina uppgifter på nytt. Jonas
menar att exempelvis han som sektionsaktiv uppskattar att han inte
behöver skicka in all information ytterliggare en gång. Albert föreslår
att man istället gör intresseavvägningen för de som är sektionsaktiva och
då behåller deras information men att man vid slutet av läsåret endast
rensar de som inte längre är aktiva.

§9.6 Nya programansvariga Diskuteras bakom stängda dörrar.

§10 Mötets avslutande Tarek avslutar mötet 13:02!

Göteborg den

Tarek Alhaskir
Ordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Sekreterare

Göteborg den

Karim Hasseli
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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