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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

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 Carl Strandby
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Richard Svensson

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:02!

§2 Val av justerare Therese Gardell väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Runda bordet Kärnstyret: Alex har jobbat med expfys och haft en GDPR presenta-
tion. Hannes har delat ut nycklar. Sara har pratat med Tord angående
ommålning av övergången vilket blir till sommarn, även fixat skärmar.
Fredrik har varit på KU och mailat runt. Tobias har bokfört en del samt
haft möten med FARM och andra kassörer. Tarek har mailat angående
renovering av Focus köket.
DP: Har arrangerat pubrunda med rekordhög vinst. Även spelat in asp-
film.
F6: Har arrangerat gasque och förbereder sig inför aspning.
Fnollk: Carl har varit på sitt första MOS-möte vilket var trevligt, lägger
även mycket tid på att lära känna sina medsittande.
Foc: Håller på att förbereda inför flipperturnering.
FARM: Richard har inlett dagen med en god frukost på gothia towers,
riktigt nice! Har även skickat utkast för avtal gällande arbetsmarknads-
rummet samt varit på ARMIT.

§5 Inval
programrådsrepresentant

Föregående möte beslutades det att ytterligare en representant skulle
väljas in i programrådet för Teknisk Fysik. Elin Ohlman har angett att
hon vill söka posten men kunde tyvärr inte närvara på detta möte.

Beslut: att välja in Elin Ohlman till programrådsrepresentant för
teknisk fysik under villkoret att hon accepterar.

§6 Meddelanden
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§6.1 KU Fredrik har varit på KU-möte och informerar om vad som sades där.
Inledningsvis har kommunen har gått med på att prioritera studentbo-
städer, sedan kan skolan nu hjälpa till att sponsra folks bussbiljetter
från Lindholmen till Johanneberg ifall man skickar in sitt kvitto.

§6.2 SEF Tobias förklarar att kåren har ändrat sättet teknologäskningar fungerar
på så att de nu kan godkännas oftare.

§7 Bordlagda frågor

§7.1 Datum teambuilding Styret ska ha ytterligare en teambuilding med de nyinvalda medlem-
marna och ett datum för denna behövs bestämmas. Preliminärt tycks
helgen 28/2 till 1/3 funka för alla närvarande.

§7.2 Tryckerisaker Föregående vecka diskuterades hur man skulle hantera sektionens tryc-
kerisaker. Hannes förklarar att det troligtvis blir enklast ifall sekretera-
ren tar över ansvaret och mötet instämmer.

Beslut: att lägga över ansvar för tryckerimaskinerna på sekreteraren i
styret.

§7.3 Bananflugor Fredrik påminner folk att städa undan efter sig, framförallt när det
gäller ätbara saker. Det har nämligen förekommit en hel del bananflugor
i styretrummet på senaste tid.

§8 Övriga frågor

§8.1 Sektionsdator Alex tycker att det hade underlättat en hel del ifall sektionen införskaf-
fade en dator. Tryckeri och Foton är exempel på områden där det hade
kunnat användas. Det diskuteras huruvida en billig dator hade kunnat
använda fotoredigeringsprogram. Sara undrar om man inte bara kan in-
förskaffa en extern hårddisk. Tobias tänker att Foton troligtvis gärna
sitter hemma och redigerar. Alex tänker att en hårddisk hade kunnat
fungera men tycker samtidigt att det hade varit bra med en dator då
Foton för tillfället själva betalar för sin programvara och behöver lag-
ra alla bilder på sina datorer vilket snabbt tar upp mycket plats. Carl
undrar om inte man hade kunnat lagra allt på en teamdrive. Alex tror
att det skulle få slut på plats väldigt snabbt. Richard föreslår att man
skulle uppgradera driven för mer utrymme. Tarek håller med om att
det är bra med mer utrymme på driven men tror ändå att en fysisk
dator hade varit enklare. Fredrik är skeptiskt mot drive idén då man
ändå skulle behöva hämta ner bilderna vid redigering. Han ställer sig
positivt till idén att köpa in en ny dator och menar att det inte hade
kostat så mycket. Tarek undrar vilka problem rörande GDPR som kan
uppstå då bilderna lagras på folks egna datorer. Alex förklarar att det
är problematiskt då vi inte har någon kontroll över dessa. Tarek tänker
även att vi bör prata med Foton om frågan.

Beslut: att bordlägga frågan till nästkommande styretmöte.

§8.2 Mailchimp Alex förklarar att Mailchimp, vilket är det system som används för att
skicka mail till bland annat sektionsmedlemmar, har fått lite problem
och att vi nu endast har 4 medlemmar när vi tidigare haft 5. Det är
FARM som har tappat ett konto. Det kan behövas att vi uppgraderar
och betalar extra och Alex säger att han ska titta vidare på frågan.
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§8.3 Accesser F-spexet Hannes förklarar att F-spexet begärt ytterligare tre accesser till skydds-
rummet på grund av inval och avhopp. Han undrar vad mötet tycker om
detta. Sara undrar hur många nycklar de har till skyddsrummet, varpå
Tarek svarar att de har två. Det diskuteras lite kring hur rimligt det
är att de har så många accesser som de har. Det påpekas att några av
de som skulle få accesser har förtroendeposter. Hannes tycker att dessa
accesser känns rimliga men menar också att man ska vara lite varsam
med att ge ut flera.

Beslut: att bifalla F-spexet begäran om accesser till skyddsrummet.

§8.4 Informationsbås Richard förklarar att FARM har funderat på att låta företag hålla i
informationsbås vid signes och undrar vad styret tycker om detta. De
undrar även om styret förväntar sig något särskilt från dem. Richard
förklarar att informationsbåsen hade underlättat på vissa fronter så som
utrymme och att det är något som redan görs på kemi. Tarek tycker att
det låter som en jättebra idé. Alex tycker också att det låter som en
bra idé som kan främja studenterna. Tobias håller med om att det låter
bra men undrar om det inte kunde störa studieron i signes. Richard
förklarar att båset inte hade varit mitt i pluggområdet utan i gången
brevid. Angående vad som förväntas av FARM så väntar vi med den
frågan till nästa möte.

§9 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:04!

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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