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Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii

Sekreterare Hannes Bergström
Skyddsombud Sara Nordin Hällgren från 12:18

Informationsansvarig Alexandru Golic till 13:15
Ordförande DP Axel Prebensen
Ordförande F6 Jonas Bohlin

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

Vice Ordförande FARM Valter Schütz
Revisor Nils Patriksson till 13:03

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:02!

§2 Val av justerare Albert Johansson väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Runda bordet Kärnstyret: Tobias har diskuterat vissa saker med revisorn Nils samt
skickat ut fakturor. Hannes har skrivit propositioner. Fredrik har haft
medarbetarsamtal, mailat och tillsammans med kärnstyret haft möte
PA och SYV. Alex har fixat schema till sektionens vecka. Tarek har
tillsammans med Fredrik varit på möte med F-spexet.
DP: Har börjat med sin aspning. Har hittills haft aspplaggstillverkning
och samarrangemang med Delta.
F6: Aspningen har börjat vilket är kul.
Fnollk: Har phaddervår på måndag, lite stressigt då de ska iväg på en
utbildning under helgen.
SNF: Har börjat prata aspning, snackat med Weidow och har worskhop
idag.
Foc: Har tagit bort buren från Focomama, ska även preppa mat till
sektionsmötet.
FARM: Håller på att bjuda in företag till deras mässa.
Nils: Har kikat på bokföring.

§5 Bordlagda frågor

§5.1 Godkännda äskningar Tobias har godkännt flera äskningar och presenterar nu dem för mötet.
Gameboy har äskat sammanlagt 500 kr för två spelkvällar, Foton har
äskat 100 kr till aspfika, 3D-teamet har äskat 687,5 kr för en ny hosting
server, sektionsnörden har äskat 150 kr för snacks till en filmvisning,
SNF har äskat 500 kr för sin workshop, Blodgruppen har äskat 300 kr
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till en blodlunch och slutligen har talmanspresidiet äskat 100 kr för fika
till sekionsmötet. Tarek tycker att alla äskningar är rimliga och yrkar
på att dom fastställs i klump.

Beslut: att fastställa godkännandet av samtliga äskningar.

§6 Fastställande inför
sektionsmötet

Hannes har skrivit klart propositionerna för samtliga föreningar, alla
tycker de var bra. Nu står det dock med om verksamhetsår i Fabiola
och Foton, vilket egentligen inte är nödvändigt, utan Hannes förklarar
att han tänkte fel, men att det är enkelt att ta bort.

§6.1 Proposition
sektionsförening Fabiola

Herr Talman undrade om man skall ålägga Fabiola att arbeta för jäm-
ställdhet på sektionen då detta står i bakgrunden till propositionen. Kan
vara svårt att faktisk ha en konkret punkt om det om man inte ålägger
dem att t.ex ha kontakt med JämK, vilket Fabiola inte vill ha. Hannes
yrkar på att man fastslår propositionen med ändringen att stryka delen
om verksamhetsår.

Beslut: att fastställa propositionen med ändringen att att-satsen
rörande verksamhetsåret stryks.

§6.2 Proposition
sektionsförening FIF

FIF:s proposition är mer invecklad än de andra då de ska ha förtroende-
invalda och sköta sin egna bokföring. Saker värda att notera är att det
fanns flera sätt att formulera vad övriga ledamöter har för åliggande, just
nu har de att de ska hjälpa ordförande med arbetet. När det gäller ålig-
gandena var FIF okej med dessa. Värt att poängtera är att ordförande
och kassör kommer behöva valberedas av valberedningen. Alex undrar
hur det funkar första gången varpå Hannes konstaterar att vi helt en-
kelt får strunta i att valbereda posterna. Tobias tycker det är konstigt
att bara valbereda två, Tarek tycker dock att det är okej. Frågor väcks
om valberedningen kanske får för hög belastning men Albert påpekar
att invalet sker i LP3, vilket inte är då kommiteerna väljs in. Albert
undrar även om man borde ha med vice, men det verkar inte behövas.
Albert undrar även vad som hände med CIS-mötena. Detta tänker FIF
ha i fortsättningnen men som det är skrivet nu står de ingenstans att
de måste. Jonas tycker det kan vara najs att ha med det officiellt, men
inget måste. Hannes tycker att man kan räkna in det i punkten ”skö-
ta kontakt med andra sektioner”, han tror att FIF inte känner att det
behövs. Alex undrar om man inte ska lägga in det i arbetsordningen.
Hannes påpekar att man kan göra det, men att arbetsordningen är lite
kaos just nu. Tobias tänker att det känns onödigt att ställa krav på
det. Sara undrar hur det funkar tekniskt med propostitionerna då vi
godkänner flera saker som påverkar ordningen på varandra, men enligt
Hannes är detta inget problem.

Beslut: att fastställa propositionen i sin helhet.

§6.3 Proposition
sektionsförening Foton

Precis som för Fabiola står en rad om verksamhetsår, vilket ska tas
bort. Foton ville ha ordentliga åligganden som de ska följa, därav fler
åligganden som inte endast är att fotografera arrangemang. Foton har
inte heller någon ordförande som väljs av sektionsmötet, utan de utser
en själva. Just nu finns inga specifika åligganden till denna, men det
kanske borde läggas till senare (t.ex för accesser). Tobias undrar varför
man har 1-6 ledamöter istället för 0-6 ledamöter. Anledningen till detta
är att det blir konstigt om man låter föreningen bestå av 0 personer när
de förväntas utse en ordförande bland sig.
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Beslut: att fastställa propositionen med ändringen att att-satsen
rörande verksamhetsåret stryks..

§6.4 Verksamhetsplan
FNollK

Carl har skrivit ihop en verksamhetsplan och presenterar nu denna för
mötet. Han förklarar att den är väldigt lik föregående år. Tarek tycker
den ser bra ut och yrkar på att fastställa den.

Beslut: att fastställa FNollK:s verksamhetplan.

§6.5 Verksamhetsplan
FARM

Valter har skrivit en verksamhesplan för FARM och ändringarna tas
upp för mötet. De vill göra verksamheten mer lönsam och de menar att
det finns prisändringar man skulle kunna göra. Målen är detsamma som
tidigare. Sara tycker att den är väldigt tydlig. Hannes tycker också att
den är bra och yrkar på att fastställa den.

Beslut: att fastställa FARM:s verksamhetsplan.

§6.6 Motionssvar motion
om miljöpolicy

Miljöarbetsgruppen har tagit fram en miljöpolicy som redan presente-
rats för mötet. De har nu lagt en motion om att fastslå denna. Tobias
förklarar att arbetsgruppens mål är att starta upp några projekt nu
innan sommaren som sedan kan fortsätta kommande verksamhetsår.
Jonas tycker den är väldigt vättig.

Beslut: att yrka på att godkänna motionen i sin helhet.

§6.7 Motionssvar motion
om motion

Vi har fått in en motion som yrkar på att man vid inlämning av en
motion behöver springa en löprunda runt campus. Tarek tycker att det
är kul med motion men menar att man för det kan gå på FIF:s arr. Han
yrkar på att avslå motionen i sin helhet.

Beslut: att yrka på att avslå motionen i sin helhet.

§6.8 Motionssvar motion
om livet

Det har även kommit in en motion där motionären yrkar på att livet ska
tas upp i början sektionsmötet. Det påpekas att föregående sektionsmöte
avlsog en liknande motion och att det då känns tydligt att sekionsmötet
inte är intresserade av att sjunga i början av varje sektionsmöte.

Beslut: att yrka på att avslå motionen i sin helhet.

§7 Sektionens servrar Vi har fått in en utförlig bakgrund från Spidera till olika alternativ för
att ersätta vår backup server. Alex som har kontakt med Spidera för-
klarar att det inte är ett rimligt alternativ att göra ingenting samt att
reparation av den befintligga backup servern inte tycks vara värt det
då det skulle ta en del tid att laga och att den ändå skulle vara i ett
dåligt skick. Albert tycker att it-strukturen känns som en av de vikti-
gaste sakerna att hålla uppe och att det då är värt att investera i en ny
server. Det ska enligt nätmästaren kosta någonstans över 10000 kr. Det
diskuteras huruvida detta är en lämplig summa pengar att godkänna
som styrelse eller ifall det bör gå vidare till sektionsmötet. Therese an-
ser att det skulle kunna vara en svår och ineffektiv fråga att ta upp på
sektionsmötet och att då Spidera har gjort ett så utförligt jobb med sin
undersökning så skulle styret ensamma kunna besluta om detta. Tarek
yrkar på att vi ber Spidera att skicka in en officiell äskning för en ny
backup server. Det diskuteras vilken prisklass som då skulle införskaffas.
Alex anser att det är värt att betala lite mera då det är en långtidsin-
vestering. Nils tror att folk kommer tycka att detta är en rimlig sak för
styret att ha lagt pengarna på.
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Beslut: att be Spidera att skicka in en officiell äskning.

§8 Accesser BalNgt Hannes har fått en förfrågan från BalNGT om det är möjligt att ge
dem temporär access till skyddsrummet under sektionens vecka. Hannes
förklarar att han har varit i kontakt med husservice och att han fått
bekräftat att det hade varit möjligt att ge ut dessa accesser. Frågan är
om styret tycker att det är lämpligt att ge dem detta. Hannes tycker
inte det är så stora problem om de får access. Axel tycker att om de har
saker där borde de få access dit. Tarek tycker att vi ger dem om inte
teknisk service tycker det är jobbigt, men det verkar inte vara så svårt.

Beslut: att ge BalNgt access till skyddsrummet under sektionens
vecka.

§9 Accesser F-spexet F-Spexet undrar om en till person kan få access. Den här personen hade
tidigare access genom att den var doktorand, men nu har han det ej
längre. F-Spexet är uppdelat i flera grupper, och vill därför försöka så
att varje gruppledare får en access. De föreslår att om vi inte vill ge
dem en access så kan vi byta ut en de redan har. Tarek tycker att vi bör
byta, och inte ge dem en till. Hannes tycker att vi skulle kunna ge dem
en access. Sara tycker att de behöver accesser, men är skeptisk till hur vi
ska kunna ge en till en person som inte längre är doktorand på chalmers.
Hannes säger att det värsta i så fall skulle vara att teknisk service säger
att det inte går. Tarek påpekar att de kan ställa upp dörrarna, och att
de gör det. Han ser inte poängen med att ge dem detta. Alex tycker att
vi ska ge spexet nästa år en viss mängd accesser som de får dela ut som
de vill. Tobias håller med Alex att vi borde sätta ett fixt antal nästa år,
men att vi bör godkänna nu.

Beslut: att godkänna spexets förfrågan om access till skyddsrummet.

§10 MPA för CAS Fredrik har fått en förfrågan ifall styret anser att det hade varit rimligt
för nuvarande mastersansvarig för mastersutbildningen Complex Adap-
tive Systems att sitta ytterliggare ett mandat. Han har för tillfället suttit
tre mandat vilket egenltligen är max gränsen. Sara tycker att nuvarande
masteransvarig är jätterimligt. Resten av mötet anser också att det vore
lämpligt.

§11 Byta bur i
skydssrummet

Fredrik förklarar att vi kommer få byta till en större bur i skyddsrummet
och att F-Spexet har gått med på att vi får fullt ansvar för denna.
Det påpekas även att det innanför den nya buren finns ett rum som är
ungefär dubbelt så stort som kassörsrummet. Fredrik tycker att någon
bör utses till huvudansvarig som kan strukturera upp det med de olika
föreningarna som ska ha saker där. Tarek kan tänka sig ha detta ansvar.

§12 FARM vill köpa tv Valter förklarar att de har flera företag som skulle vilja ha en tv under
FARM-mässan. Han förklarar att det är billigare att köpa en istället för
att hyra. Tobias undrar hur det skulle fördelas mellan de olika företagen
och Valter säger att det då skulle bli ett företag per mässa. Valter påpe-
kar även att detta skulle kunna användas till annan reklam då det inte
är mässa. Det konstateras att FARM skulle tjäna tillbaka pengarna då
de hyr ut tv:n till företagen. Sara tycker att det låter rimligt och Tobias
håller med. Det påpekas även att det nu finns mer plats för denna i
skyddsrummet.
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§13 Övriga frågor Valter undrar hur FARM skulle gå till väga för att äska pengar för en
ny kaffekanna och det förklaras att de kan använda äskningsformuläret.
Valter nämner även att de planerar att ha en lunchföreläsning någon
gång mellan 1:a och 3:e april och undrar ifall det låter som lämpliga
datum. Det konstateras att det tycks passa mycket väl med övriga sche-
man.

§14 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:19!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Mötesordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Mötessekreterare

Göteborg den

Albert Johansson
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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