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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Sekreterare Hannes Bergström
Skyddsombud Sara Nordin Hällgren

Informationsansvarig Alexandru Golic från 12:05
Ordförande DP Axel Prebensen
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Ordförande FnollK Carl Strandby
Ordförande SNF Albert Johansson från 12:09
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Richard Svensson
Medlem Miljögruppen Felix Augustsson till 12:17

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:01!

§2 Val av justerare Jonas Bohlin väljs till justerare.

§3 Adjungeringar

Beslut: att inadjungera Felix Augustsson med närvarande-, yttrande-
och förslagsrätt.

§4 Miljögruppen Felix är del av den grupp som tagit fram en miljöpolicy för sektionen.
Han presenterar nu denna för mötet. En punkt som nämns är att någon
bör ha huvudansvaret för att denna följs då miljögruppen stänger ner i
slutet av verksamhetsåret. Sara säger att hon tycker att det hade passat
bra att lägga det ansvaret på SAMO. Richard undrar hur de mål vi
har suttit jämför med de av andra högskolor varpå Felix svarar att
vissa hade lite mer konkreta punkter så som användandet av plastglas
men trycker på att de ville ha något lite mer öppet inledningsvis så att
det är applicerbart och inte utdateras snabbt. Felix förklarar även att
miljögruppen anser att det hade varit lämpligt att fastslå denna policy
genom ett sektionsmöte så att det reflekterar sektionens åsikter. Fredrik
instämmer. Richard tänker att det är bra att ha en arbetsgrupp för detta
då det är något som går att arbeta mycket med framöver. Felix säger att
den arbetsgrupp som finns nu endast planerat arbeta fram tills slutet av
verksamhetsåret men menar även att ifall sektionen och styret därefter
känner att det hade varit lämpligt att tillsätta en arbetsgrupp som tillser
att policyn följs framöver så hade det också varit ett alternativ. Tarek
håller med om det som sagts men förklarar även att ifall man ska lägga
ansvaret på en post i styret så hade det varit bra ifall arbetet påbörjas
redan innan detta sker, exempelvis av arbetsgruppen. Felix håller med
och förklarar att de inte hade tänkt försvinna så fort policyn är fastslåd.
Frågan om vilka policyn skulle beröra kommer upp varpå Felix förklarar
att det finns en omfattningspunkt där det beskrivs i detalj.
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§5 Incident Diskuteras bakom stängda dörrar.

Beslut: att porta en person från sektionens arrangemang och lokaler.

§6 Buckla på bilen Sektionsbilen har fått en buckla då den förra veckan backades in i en
vägg. Tarek uppskattar självriskskostnaden att ligga på ungefär 3500 kr
och han undrar ifall styret finner det lämpligt att personen som stod på
kontraktet själv står för kostnaden. Mötet anser att detta är rimligt.

Beslut: att personen i fråga själv står för kostnaden på självrisken.

§7 Äskning Spidera Spidera har äskat för 700 kr till mat till deras asptillfälle och frågan
uppstår ifall detta är en rimlig summa då det är mer än vad de flesta
funktionärsposter får till sin aspning. Albert tänkte att man kunde ge
Spidera samma summa som BalNgt fick. Tarek tänker att man isåfall
borde vara bered att ge andra funktionärsföreningar den summan. Fred-
rik känner att då Spidera är en mycket nödvändig förening så kan det
vara värt att ge dem ett större bidrag till aspningen. Alex håller med och
trycker på att serverproblemet inte kommer att vara fixat då nuvarande
Spidera går av och att vi då kommer behöva nytt folk som kan slutföra
arbetet.

Beslut: att godkänna Spideras äskning på 700 kr.

§8 Bordlagda frågor

§8.1 Present till PA Vi behöver köpa en present till PA och kärnstyret har tagit fram ett för-
slag. En stor poster med bevis från Elementa till Johan och en Person
Böiers analys bok till Jana där hennes citat är inskrivna. Båda presen-
terna ska vara signerade från fysikteknologsektionen. Mötet finner även
att det är lämpligt att sektionen skulle få stå för kostnaden.

Beslut: att införskaffa de tidigare nämnda presenterna på bekostnad
av sektionen.

§8.2 Pengafråga Fabiola Fabiola hade tidigare fått en äskning på 1500 kr godkänd för sin bastu-
sittning. De har nu skrivit och förklarat att de oavsikltigt överskridigt
denna summa pengar med ytterliggare 200kr. Albert känner att det sak-
nades bakgrund för den förfrågan och tycker att man bör skriva tillbaka
och be dem att förtydliga varför budgeten överskreds. Fredrik påpekar
att styret generelt sett inte godkänner äskningar som kommer in i ef-
terhand och anser därför att det i detta fall är lämpligt att be om mer
underlag.

Beslut: att avslå äskningen och be vederbörande om bakgrund.

§9 Godkända äskningar

Beslut: att bordlägga frågan till nästkommande styretmöte.

§10 Övriga frågor

§10.1 Insläppning på Focus Carl förklarar att han tidigare ertappat en person med att ta den pant
som fanns på Focus. Axel säger att detta har varit ett problem de senaste
veckorna och ber folk att vara varsamma med vilka de släpper in i våra
lokaler.
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§11 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:08!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Mötesordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Mötessekreterare

Göteborg den

Jonas Bohlin
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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