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Tid: 12:00
Plats: F6002

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii

Sekreterare Hannes Bergström
Informationsansvarig Alexandru Golic

Ordförande F6 Jonas Bohlin
Ordförande SNF Albert Johansson
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Karim Hasseli
Ordförande Valberedningen Matilda Hanes till 12:18

Farm asp Mikael Eriksson

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:06!

§2 Val av justerare Therese Gardell väljs till justerare.

§3 Adjungeringar

Beslut: att adjungera in Mikael Eriksson med närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt.

§4 Inval FinForm Victor Brun söker posten som ledamot i FinForm. Han går TM2 och
gillar att skriva och tycker att det som FinForm arbetar med är kul.
Han tycker om att ha ett åtagande. Therese undrar ifall han har någon
tidningsprenumation varpå Mikael svarar ja. Karim undrar ifall han har
varit aktiv i någon annan form av tidningsskrivande innan, Mikael säger
att han inte har det.

Tarek tycker det låter jättebra och trycker på att man inte behöver
några tidigare erfarenheter av tidningsskrivande utan att det viktigaste
är att man tycker det är kul. Therese tycker som FinForm-patet att han
hade varit en av de vettigare personerna som suttit på posten.

Beslut: att välja in Victor Brun till ledamot i FinForm.

§5 Inval Valberedningen Jonathan Bengtsson söker posten som ledamot i valberedningen. Han
läser för tillfäller masterprogrammet engineering mathematics och kän-
ner nu att det hade varit kul att engegera sig i sektionen. Han sitter
för tillfället som kassör i chalmerspexet Vera och är då bekantad med
intervju processen. Tarek undrar hur mycket koll han har på hur invals-
processen går till på sektionen och Jonathan säger att han har ganska
bra koll. Karim undrar ifall Jonathan har någon tanke på att söka en
kommitté som han skulle valbereda varpå Jonathan säger att han inte
har det. Tarek undrar ifall han vill valbereda någon särskild kommitté.
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Jonathan svarar att han inte har någon sådan preferens.

Matilda berättar att hon har pratat med Jonathan och att han verkar
trevlig och påläst på valberedningens verksamhet. Valberedningen är
därför positivt inställda till detta. Therese träffade Jonathan då han
aspade Foc och hon tyckte att han verkade trevlig. Alex påpekar att
det är väldigt bra att ha någon som inte tidigare har varit aktiv på
sektionen då man får en mer objektiv åsikt.

Beslut: att välja in Jonathan Bengtsson till ledamot i valberedningen.

§6 Inval BalNgt Karim söker posten som ledamot i BalNgt. Han tycker att det hade varit
kul att fortsätta engegera sig i sektionen efter att han gått av. Tarek
frågar ifall Karim är intresserad av fyverkier. Karim förklarar att de i
Iran hade en valborgsliknande tradition som inkluderar en massa smäl-
lare. Han hade under denna tradition tänt eld på ett hus.

Tarek tycker att Karim är högst lämplig. Farm har bland annat ar-
rangerat en bankett vilket liknar sektionens middag. BalNgt är positivt
inställda och påpekar att det passar väl ihop med deras timing för team-
buildingen.

Beslut: att välja in Karim Hasseli till ledamot i BalNgt.

§7 Runda bordet Kärnstyret: Tarek har varit på KU och Fum. Han har även pratat med
Nikola angående Focus köket. Nikola var positivt inställd men ville gär-
na att man skulle vänta till nya programmansvariga hade gått på. To-
bias har haft labb så han har inte gjort så mycket utöver att fakturera
programansvariga. Fredrik har varit sjuk. Alex har varit sjuk på ett
konstigt sätt. Hannes har tagit emot nycklar från ansvarsbefriade och
även samanställt de fyllnadsval som skett under verksamhetsåret.
F6: Har haft postohm och Jonas har haft labb.
SNF: Ska ha teambuidling idag. Det börjar även rulla in en massa kurs-
nämnder som de ska gå på. Folk är generelt sett väldigt stressade. De
har även GDPR kollat sin drive.
Foc: Foc har haft teambuilding. Therese har även varit sjuk parallellt
med att vara på dop.
FARM: Mikael är inne på vecka 5 av aspa allt sök hjälp. Har varit på
massa roliga arr. Karim har haft mycket kontakt med valberedningen.
FARM har även arrat vinkväll som det kom många aspar på vilket var
kul.

§8 Meddelanden

§8.1 Info från KU och FUM Tarek informerar om vad som sades på KU och FUM. Det hade bland
annat pratats om att de har bytt systemet så att institutionsrepresen-
tanter nu väljs av kåren istället för styrelsen. Det kommer även att vara
ett mingel med en nobelpristagare och högskolan söker folk som vill
delta.

§9 Bordlagda frågor
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§9.1 Nycklar styretrummet Föregående möte förklarade Hannes att han önskar dra ner på anta-
let nycklar som ges ut till styretrummet eftersom det nu går att fixa
kortaccess dit. Han föreslår nu att chefsredaktören i FinForm samt nät-
mästaren i Spidera endast skulle ha kortaccess till styretrummet. Av
olika anledningar har ingen av dessa för tillfället en nyckel så det skul-
le egentligen inte krävas något vidare arbete. Hannes påpekar dock att
chefsredaktören egentligen brukar ha access till kassörsrummet men ifrå-
gasätter ifall detta är nödvändigt. Jonas tror att chefsredaktören har
access till kassörsrummet eftersom FinForm brukar lägga in ett exem-
plar av det nya nummret där. Det konstateras att det då kanske inte är
så viktigt för chefsredaktören att ha den accessen och mötet anser att
det hade varit rimligt att dra in dessa nycklar.

Beslut: att dra in chefsredaktören i FinForms samt nätmästarens i
Spideras nycklar och ersätta dem med kortaccess.

§10 Accesser F-spexet Det har kommit in önskemål om accesser till medlemmar i F-spexet. Det
som är föreslått är att fem personer skulle få access till endast skydds-
rummet, en person skulle få access till skyddsrummet samt soprummet
och två personer skulle få access till skyddsrummet soprummet samt
upställningsaccess. Hannes undrar vad resten av styret tycker om detta
och påpekar att F-spexet själva har sagt att de försökt minimera antalet
accesser. Karim undrar ifall dessa personer innehar någon särskild post
i F-spexets styrelse varpå Hannes säger att han inte vet men att han
litar på F-spexets interna beslut. Mikael förklarar att han är insatt i frå-
gan då han är medlem i F-spexet och att de som behöver access bland
annat är mat- och dekoransvariga. Albert påpekar att det är rimligt att
de som har uppställningsaccess är medlemmar av fysiksektionen varpå
Hannes svarar att de är. Tarek undrar hur många i F-spexet som redan
har access och Hannes säger att han inte riktigt vet fast påpekar att alla
accesser har ett datum då de går ut. Therese tycker att det är rimligt
att de ska uppställningsaccess då det är relevant för deras arbete.

Beslut: att bevilja de önskade accesserna.

§11 Äskning BalNgt BalNgt har skickat in en äskning på 1080kr för teambuilding för deras
fyra medlemmar då de ska gå på escape room. De menar att detta täcks
av den ekonomiska policyn där man kan få 90kr för mat per person samt
180kr för övriga kostnader. Tarek undrar ifall detta faktiskt täcks av
policyn. Tobias förklarar att det är vad som står i policyn men att frågan
ifall BalNgt räknas med är en mycket bredare fråga. Tarek påpekar
att funktionärer tidigare inte har beviljats så mycket pengar. Albert
håller med om att det känns som ganska mycket då andra som gör lika
mycket jobb inte får den mängden pengar, han menar att 50 kr per
person kanske hade varit mer rimligt. Karim menar att 90 kr för mat
är väldigt lämpligt och även att de bör få övrig sponsring men håller
med om att 180kr per person i det fallet är ganska mycket. Tobias
påpekar att vi i planen för sektionsföreningar hade tänkt erbjuda 50kr
per person vilket då är betydligt mindre. Albert förtydligar att han
tycker att sponsringen bör vara proportionelig mot den mängd arbete
en förening utför. Tobias yrkar på att de får 200kr totalt, det vill säga
50 kr per person för teambuidling. Karim yrkar på 90 kr per person
vilket då summerar till 360kr.

Beslut: att godkänna Tobias yrkande på 200kr totalt.
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§12 Övriga frågor

§12.1 Tackblomma Therese skulle vilja skicka en tackblomma till Fredriks föräldrar för att
vi fick sova hos dem under teambuildingen. Karim föreslår att köpa
en bäska. Alex tänker att Fredrik vet bäst vad hans föräldrar skulle
tycka om. Fredrik menar att hans föräldrar säkert hade tyckt bäska
varit kul men att blomman kanske är mer passande. Therese har hittat
en blomma som skulle passa bra och resten av styret är med på idéen.

§13 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:05!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Mötesordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Mötessekreterare

Göteborg den

Therese Gardell
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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