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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Sekreterare Hannes Bergström

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 från 12:15
Vice Talman Joseph Löfving till 12:30

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:02!

§2 Val av justerare Therese Gardell väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Datum sektionsmöte Talmanspresidiet föreslår att vi lägger nästa sektionsmöte den 6:e maj.
Jonas vill hellre att det skulle ligga på den 5:e maj. Tarek påpekar att
valberedningen då behöver komma ut med nomineringarna tidigare vil-
ket är problematiskt eftersom DP vill att nomineringarna ska komma
upp efter sillfrukosten. Anledningen till att 7:e maj inte funkar är att
talmanspresidiet då är iväg på studiebesök på Onsala rymdobservato-
rium. Alex undrar om det hade varit ett alternativ att ha ett extra
sektionsmöte för att välja in DP. Albert förklarar att han inte tycker
det är en bra lösning då det var något som gjordes för hans år i F6.
Han menar att det då var få personer som kom på mötet och att det
blev en övervägande del pateter. Fredagen den 8:e tas upp som ett al-
ternativ men det påpekas att det är svårt eftersom F6 ska arrangera
gasque fredagen därpå. Jonas undrar huruvida det hade varit möjligt
för styret att hålla i sektionsmötet. Det diskuteras lite kring ifall detta
är görbart men mötet kommer inte fram till något konkret. Carl undrar
om det finns något problem med att starta mötet senare på torsdagen.
Fredrik säger att detta är möjligt. Alex tycker däremot att det inte är
en hållbar lösning eftersom man inte vet hur lång tid Onsala besöket
kommer att ta. Det konstateras att det i slutändan är talmanspresidiet
som tar beslut angående detta och att mötet endast kommer att önska
ett datum.

Beslut: att föreslå till talmanspresidiet att hålla mötet torsdagen den
7:e maj.

§5 Inval FinForm
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Beslut: att bordlägga frågan till nästa styretmöte

§6 Meddelanden

§6.1 Samo Sara är ej här men Fredrik förklarar att hon vill påminna om att det
snart är skyddsrond.

§7 Skyddsrummet Tarek förklarar att många kommittéer planerat att flytta sina saker
i skyddsrummet på söndag och att det hade varit bra med lite mer
marginal. Fredrik säger att han har mailat med ansvarig och att det
inte är så mycket tidspress. Tarek trycker emellertid på att han gärna
ser att det blir gjort innan nästa läsperiod. Han förklarar även att de
kommer få en lista på regler som gäller där.

§8 Hyra ut Focus till
KfKb6

KFKB6 vill hyra Focus för sin sommarbuffé den 6:e juni och behöver då
få dispositionsavtal för att kunna ha serveringstillstånd. Detta behöver
styrets godkännande och Fredrik undrar nu vad mötet tycker om detta.
Tarek undrar hur det gick förra året varpå Jonas säger att de hade skött
det bra. Richard tycker att det hade varit konstigt att inte ta betalt.
Therese påpekar dock att det är viktigt att ha en god relation med
KFKB då vi även lånar lokaler från dem.

Beslut: att låna ut Focus till KFKB6 den 6:e juni.

§9 Bordlagda frågor

§9.1 Avtal McKinsey Richard har pratat med en ansvarig från McKinsey angående sekretessen
för avtalet FARM skriver med dem. Det förtydligades att sekretessen
främst är där för att de har avtal med andra sektioner men att det inte
är något problem ifall sektionsmedlemmar vill ta del av avtalet.

Beslut: att godkänna avtalet med ändringen att det står att sektionen
har 1000 medlemmar.

§9.2
Incidenthanteringspolicy

Föregående styretmöte påpekades det att vissa delar av incidenthan-
teringspolicyn är något ifrågasättbara. Mer specifikt så kände folk att
punkt tre, som säger att man inte får ha tidigare incidenter som per-
sonen varit inblandad i i beaktande då man beslutar en åtgärd, var
problematisk då det exempelvis blir lönlöst att ge folk varningar. Tarek
säger att clausulen finns för att styret inte ska missbruka sin makt, men
han menar att ibland blir det återigen problem med samma person. Han
påpekar även att då allt är anonymiserat resettasdet ändå efter ett år,
då nya styret inte vet om någon specifik person. Albert håller med Alex
om att det är konstigt. Hannes säger att dokumentet är vårt dokument
som vi får ändra hur vi vill i det. Han tycker dock det är svårt att for-
mulera det på något bra sätt. Han säger att man t.ex kan få en mindre
bestraffning, men efter upprepade fall skulle behöva öka denna. Fredrik
tycker det är rimligt att man ska få ta hänsyn till tidigare incidenter,
han tycker att man kan ändra det till att man får ta hänsyn till det om
åtgärden är varning. Hannes yrkar på streck i debatten, och vill gärna
ta fram ett förslag och presentera det innan nästa styretmöte. Tarek
tycker att man bara ska stryka punkten i sin helhet. Fredrik håller inte
med. Carl tycker att man kan ändra det till att om det är rimligt kan
man göra det. Albert tänker att det finns andra saker i policyn som är
konstiga, t.ex att vi måste diskutera på två möten om det inte finns
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särskilda anledningar till att beslutet måste tas snabbt, och att man
inte får ge permanenta straff.

Beslut: att bordlägga frågan till nästa styretmötet.

§10 Aspar på styretmöten De kommande veckorna kommer både kommittéer, SNF och styret att
ha med aspar på styretmöten. Fredrik anser att det inte finns så mycket
tid att diskutera exakta datum men ber folk att ha det i åtanke. Tarek
tar fram en doodle där folk kan anmäla sig.

§11 Möte lv8/TV Fredrik undrar hur folk känner angående att ha styretmöten under läs-
vecka 8 och tentaveckan. Axel säger att han inte tycker att det hade varit
något problem då det inte tar så mycket tid. Det påpekas emellertid att
folk har tentor torsdagen under tentaveckan.

Beslut: att ha ett möte läsvecka 8 och där bestämma ifall vi ska ha
ett möte under tentaveckan.

§12 Övriga frågor

§12.1

§13 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:08!

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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