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Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii

Sekreterare Hannes Bergström
Skyddsombud Sara Nordin Hällgren från 12:12

Informationsansvarig Alexandru Golic
Ordförande DP Axel Prebensen
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Ordförande FnollK Carl Strandby
Ordförande SNF Albert Johansson
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Richard Svensson

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:04!

§2 Val av justerare Tarek Alhaskir väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Runda bordet Kärnstyret: Tarek har expfys vilket går bra. Han har även mailat runt
och varit på funktionärsmöte. Hannes har skrivit ihop städpropositionen
och varit på möte med Fabiola. Fredrik har varit på FUM och planerat
möte med PA och syv. Han har även arbetat med diplomen för Bert-
Ingert priset. Tobias har mailat och bokfört. Alex har pillat med ftek
och arrangerat spelkväll med gameboy. Sara har fixat skärmar till signes
och kinsls för att förbättra pluggmiljön. Grupprummen vid FB kommer
även att få nya möbler.
DP: Arrangerat hoffellunch som var uppskattad och färdigställt aspsche-
mat.
F6: Det är framförallt planering av aspningen som pågår. Det ska även
arrangera ärtsoppelunch
Fnollk: Har haft en del teambuilding och varit på noll-kickoff.
SNF: Har arrangerat cocktailparty och delat ut bullar till elever som
deltog i studentbarometern. Albert har även varit på UU-möte. Slutli-
gen har de hållt kursutvärderingsfika.
Foc: Har arrat flipperturnering som gick bra! Nu preppar de för sek-
tionsaktivabastu
FARM: Har skrivit på kontrakt gällande arbetsmarknadsrummet, mai-
lat mckinsey och börjat planera FARM mässan.

§5 Bordlaggda frågor
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§5.1 Sektionsdator Föregående möte diskuterades frågan om att införskaffa en sektionsda-
tor för att bland annat förenkla arbetet för föreningar så som Foton.
Alex förklarar att han har pratat med David i Foton och att han var
intresserad av att dra i frågan. Vi kan förvänta oss ett underlag de kom-
mande veckorna och mötet anser att det är lämpligt att avvakta med
frågan tills denna skickats in.

§5.2 Önskemål till Farm Föregående möte frågade Richard ifall styret hade några särskilda önske-
mål till Farm och frågan bordlades till detta möte på grund av tidsbrist.
Sara undrar nu vad de har för tankar kring mentorsskapsprogrammet
varpå Richard svarar att han tycker det är ett jättebra koncept och att
de ska titta på det.

§6 Sektionens servrar Sektionens nätmästare har informerat om att FTEKs backup server har
krashat vilket innebär att vi nu endast har en server som håller hemsi-
dan uppe. Han har kommit med tre förslag som är att antingen inte göra
någonting och hoppas att servern vi har nu håller, laga den gammla ser-
vern eller köpa ny hårdvara. Det påpekas att de två första alternativen
inte är en så långsiktig lösning och att reparering av servern bara skjuter
problemet längre fram. Tarek tycker att vi bör köpa en ny server och
Albert håller med samt påpekar att han har stor tillit till den nuvarande
nätmästaren Eric. Tobias undrar vad som skulle hända ifall båda ser-
verna la av varpå Fredrik förklarar att datan är säker men att hemsidan
skulle ligga nere. Richard påpekar också att även Farms hemsida skulle
ligga nere vilket innebär förlorad inkomst för sektionen. Fredrik tycker
att vi bör säga att vi vill köpa en ny server och be nätmästaren att ta
fram några alternativ. Tobias är något fundersam kring vart pengarna
skulle tas ifrån men menar ändå att det bör gå, sen skulle han även vilja
ha lite extra underlag för saker så som hur länge de skulle hålla och så
vidare. Fredrik trycker på att pengarna finns och att det då är rimligt
att köpa nya saker som håller. Tobias håller med men menar även att
det känns dumt att inte sätta sig in i frågan och påpekar att pengarna
kommer behövas då vi planerar att renovera köket.

§7 Städproposition Hannes har tagit fram en preliminär version av styrets städproposition
som talats om tidigare och undrar nu vad mötet tycker om denna. Tobias
påpekar att verksamhetsåret för SNF saknas, varpå Hannes svarar att
han glömde och att man bör lägga till denna. Albert hade en fråga
angående en punkt i stadgan som säger att ett ledamot måste justera
SNFs protokoll trots att det i reglementet endast finns en post i SNF
som heter ledamot. Hannes förklarar att denna posten egentligen ska
heta matansvarig men att det inte uppdaterats ordentligt samt att alla
egentligen räknas som ledamot. Tarek förklarar att han inte känner sig
säker på ändringen angående tolkningstvister och tänker att det kan
försvåra processen ifall man skulle behöva gå till inspektorn istället för
styret. Hannes menar att det egentligen borde gå snabbare då man har
en inspektor. Fredrik tycker att det är orimligt att styret ska ha yttersta
tolkningsrätt för ett dokument som reglerar dess verksamhet.

Beslut: att godkänna propositionen med ändringen att SNF’s
verksamhetsår flyttas till reglementet.

§8 Aspbudget F6 Jonas förklarar att aspbudgeten är väldigt oförändrad från tidigare år
men påpekar att de har en mindre total summa. Tobias tycker att den
ser bra ut.
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Beslut: att godkänna F6 aspbudget.

§9 Aspbudget DP Axel förklarar att även DP’s aspbudget är ganska oförändrad från tidi-
gare år förutom att deras resa har gått upp i pris. DP’s kassör Johan
har skickat in ett underlag där han säger att de tänkt höja biljettpriser
för samtliga men påpekar att detta har gjorts tidigare och att det är
orimligt att forstätta höja år efter år. Tobias håller med om att det är
orimligt att höja och tycker att budgeten låter rimligt.

Beslut: att godkänna DP’s aspbudget.

§10 Resa SaFT Den 24/4-26/4 är det SaFT i Umeå och en resa måste bokas. Richard
och Therese kommer inte att delta men ska höra med folk i sin kommitté.
Olika möjligheter så som flyg och tåg diskuteras men inget bestämms.

§11 Pengafråga Fabiola

Beslut: att bordlägga frågan till nästkommande möte

§12 Godkända äskningar

§12.1 Gameboy

Beslut: att bordlägga frågan till nästkommande möte

§12.2 Foton

Beslut: att bordlägga frågan till nästkommande möte

§12.3 3D-teamet

Beslut: att bordlägga frågan till nästkommande möte

§13 Övriga frågor

§13.1 Farm mässan Richard frågar ifall 1/10 är en bra dag för Farm mässan och mötet tycker
att det låter bra. Richard förklarar även att det funderar på att ha en
digital mässguide istället för en fysiskt och undrar vart man kan vända
sig. Spidera nämns som ett förslag

§14 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:02!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Mötesordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Mötessekreterare

Göteborg den

Tarek Alhaskir
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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