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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
Rustmästare DP Frida Krohn

Ordförande F6 Jonas Bohlin
Ordförande FnollK Carl Strandby från 12:21

Ordförande SNF Albert Johansson
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Richard Svensson

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:02!

§2 Val av justerare Alexandru Golic väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Incident Diskuteras bakom stängda dörrar.

§5 Runda bordet Kärnstyret: Hannes har mailat runt och fixat accesser. Alex har jagat
Johans present samt Fnollks infochef. Fredrik delade ut en present på
sektionensmiddag, har även mailat. Sara påpekar att styret har arran-
gerat lunch med styret. Hon har även mailat med studenter. Tarek har
planerat lunch, mailat och kikat på aspningen. Tobias har varit på pro-
gramråd och mailat lite.
DP: Har fortsattit med sin aspning och planerat grejer.
F6: Deras aspning har börjat. Det gjordes ungefär 38 aspplagg vilket är
väldigt kul. De har även arrangerat bastu.
SNF: Har delat ut guldäpplet samt guldkärnan. Även haft workshop
som gick bra. De kommer snart ha möte med Julie och Weidow. Albert
har också varit på UU-möte där bland annat it-system diskuterades.
Foc: Har tillsammans med FARM planerat matlagning inför sektions-
mötet. Även meckat flipper.
FARM: Handlat mat, mailat en del.

§6 Meddelanden

§6.1 SAMO Sara informerar om att det onsdag den 11/3 klockan 9 är fysisk skydds-
rond. Hon förklarar att praxisen kring detta och vädjar kommittéerna
att städa upp sina föreningsrum. Hon kommer att påminna om detta i
fortsättningen.
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§7 FARM:s avtal med
McKinsey

Richard förklarar att FARM har planerat att skriva avtal med McKin-
sey. Detta avtalet är sekretessbelagt och frågan uppstår huruvida detta
är i linje med sektionens styrdokument. Mötet anser att det tycks följa
styrdokumenten och att inga tvister uppstår.

§8 Länka till FTEK från
chalmers.se

Richard förklarar att FARM önskar underlätta för företag att hitta till
FTEK och inderekt FARM genom att man skulle länka till sektionens
hemsida från Chalmers officiella sida för programmen. Han har mailat
webbansvarig som säger att det är möjligt men skulle då vilja ha god-
kännande från PA. Hannes tycker att det låter som en väldigt bra idé
och har svårt att se att PA säger nej. Tarek håller med och trycker på att
det för tillfället är svårt att hitta vidare till studentlivet på sektionen.
Alex ska höra med PA ifall det går bra så utgår styret därifrån.

§9 Aspbudget SNF Albert presenterar SNF:s aspbudget och förklarar att det är få ändring-
ar. Tobias tycker att den ser mycket bra ut. Han påpekar dock att de
inte har budgeterat fullt ut. Albert förklarar att det varit så tidigare
och det konstateras att det rör sig om en mycket liten summa pengar,
närmare 70 kr.

Beslut: att godkänna aspbudgeten i sin helhet.

§10 Ändringsyrkande
städproposition

Hannes förklarar att det, efter att den preliminära städpropositionen
skickats in, har uppmärksammats ytterligare några delar av reglemen-
tet som skulle behöva korrigeras. Det gäller främst paragraf 9.8.1 där
det står att alla Foc:s poster är förtroendeposter samt paragraf 7.3.1
där det står att det åligger styret att lägga ett förslag på sektionsav-
gift till kårstyrelsen trots att det är FUM som beslutar om detta. Han
undrar nu vad mötet tycker om att under dagens sektionsmöte lägga ett
ändringsyrkande till propositionen där dessa ändringar läggs till. Sara
säger att om vi tar upp FOC-frågan skapas en 2h lång debatt om det på
sektmötet. Hannes undrar om vi ens lägger förslag om sektionsavgift,
Fredrik svarar att vi inte gör det över huvud taget, och att det aldrig
tagits upp på FUM eller KS. Hannes tycker att vi ska säga att den
punkten är utdaterad och bör strykas. Fredrik undrar om vi ska byta
detta till t.ex ätt bevaka"hur stor sektionsavgiften är. Hannes undrar
om han bara ska dra ett ändringsyrkande på sektmötet. Tarek tycker
att det borde gå smidigt på sektmötet.

§11 Teambuilding Ursprungligen så skulle vi ha en lång teambuilding till helgen men då
det på senare tid uttryckts att den för många krockar med annat så
har det beslutats att vi istället har en kortare tillställning till helgen.
Söndag kväll tycks funkar bäst. Olika alternativ diskuteras men mötet
kommer fram till att middag tillsammans på Focus samt spel hade varit
trevligt.

§12 Styretkalas Fredrik förklarar att vi har blivit bjudna till ett styretkalas och undrar
ifall folk är sugna att gå. Jonas påpekar att det krockar med F6 aspgas-
que. Tarek skickar ut en omröstning där folk kan anmäla sig ifall de är
intresserade.
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§13 Övriga frågor

§13.1 Incidenthanterings
policy

Tobias tycker att det hade varit bra att se över incidenthanteringspoli-
cyn ifall det finns några punkter som styret inte håller med om. Albert
håller med om detta och trycker på att tesen om att man vid åtgär-
der inte får basera beslutet på tidigare incidenter som personen i fråga
varit inblandade i. Det kan då exempelvis anses poänglöst att ge folk
varningar.

Beslut: att bordlägga frågan till nästkommande styretmöte.

§13.2 Lokalbokningssystem Frida förklarar att systemet för lokalbokning har ändrats och att det då
uppståt problem med dubbelbokningar. Hon ber folk att ha tålamod och
förståelse för att bokningar kan tas bort. Alex förklarar att anledningen
till att Spidera bytt system är att det gamla bokningssystemet inte
fungerade med den nya versionen av wordpress.

§14 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:09!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Mötesordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Mötessekreterare

Göteborg den

Alexandru Golic
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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