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Tid: 12:00
Plats: Distans

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii

Sekreterare Hannes Bergström
Skyddsombud Sara Nordin Hällgren

Informationsansvarig Alexandru Golic från 12:07
Ordförande DP Axel Prebensen
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Ordförande SNF Albert Johansson
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Richard Svensson
Talman David Winroth

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:03!

§2 Val av justerare Tarek Alhaskir väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Runda bordet Kärnstyret: Fredrik säger att det inte har varit så mycket styret saker
sen sist. Har börjat fila lite på några arrangemang. Hannes har snackat
med Talmanspresidiet och också filat på arr. Sara har haft distansmöte
för den psykosociala skyddsronden för TM där de bland annat diskute-
rade vad den nya programmansvariga Julie kunde arbeta med framöver.
Tarek har fixat det sista med skyddsrummet, nu kvarstår bara att städa
den gammla buren. Tobias har svarat på några enstaka mail, inte gjort
supermycket. Alex har mailat och resetat lite konton.
DP: Mycket som händer säger Axel. Aspningen fortsätter och allt flyter
på.
F6: Har stängt ner sin aspning. Utöver detta tycker Jonas att det är
tufft men isolationen där hemma.
SNF: Har pratat aspning. De hade tänk fortsätta hålla i sin aspning
med undantag för cocktailpartyt.
Foc: Skulle haft sitt första asparr igår men de har skjutit upp det på
obestämd tid.
FARM: Har fått skjuta upp föreläsningen från SAAB vilket är lite trå-
kigt. De har även fått återbud från ett konsultföretag. Richard säger att
det står mycket still för tillfället men att de fokuserar på mässan.
David: Inte hänt jättemycket. Det har fått protokollet från föregåen-
de sektionsmöte färdigsjusterat och även planerat inför det kommande
sektionsmötet.

§5 Accesser Foton Hannes förklarar att han fått önskemål från Foton om att alla medlem-
mar skulle få access till skåpet där kameran bevaras, något som också
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innebär access till styretrummet. Han undrar nu vad mötet tycker om
detta. Tarek förstår att det är osmidigt att alla inte har access men
anser inte heller att det är nödvändigt att just alla ska få access då
det endast finns en kamera och att det ändå bör vara planerat då den
används. Tarek anser att det hade varit ett bättre alternativ att flytta
förvaringen till skyddsrummet än att ge dem access till styretrummet.
David som är medlem i Foton säger att Foton också hade föredragit
att kameran förvarades i skyddsrummet. Alex anser att det hade va-
rit lämpligt att ge Foton en nyckel till skyddsrummet. Hannes tycker
att detta endast skjuter vidare problemet då Foton då måste ha många
nycklar till skyddsrummet. Alex förstår vad Hannes menar men anser
även att det är bättre att ha flera accesser till skyddsrummet. Hannes
påpekar att det blir betydligt mer administrativt arbete att ge ut nyck-
lar till skyddsrummet än att ge folk kortaccess till styretrummet. Alex
menar att man bör sträva mot att endast ha förvaring i skyddsrummet
och inte i styretrummet. David förklarar att det viktiga för Foton är att
de skulle ha flera accesser men inte nödvändigtvis alla. Tobias föreslår
att man skulle ge ut temporär access under mottagningen. David tycker
att det hade varit en rimlig lösning och trycker på att mottagningen är
den mest kritiska tiden. Hannes tycker att detta förslag låter bra.

Beslut: att ge samtliga medlemmar i Foton access till styretrummet
under mottagningen samt att ge ordförande i Foton access till
styretrummet övrig tid.

§6 Sektion Slack Albert förklarar att det kom upp under SNF:s möte att det kan vara bra
att starta upp en sektions slack där bland annat äldre elever kommer
kunna hjälpa studenter med deras uppgifter. Richard anser att det är
viktigt att man har en stor kanal istället för flera små kanaler och att
man således bör övergå helt från facebook till slack. Alex håller med om
att det är fördelaktigt att endast ha ett system med tror inte heller att
det är möjligt att byta utan en längre övergångsperiod. Tarek tänker
att informationsansvarig skulle kunna undersöka hur Data och IT gör
på sina sektioner. Fredrik ställer sig bakom detta och tänker att man
kan undersöka frågan nu och sedan ta ett större beslut till sommaren.

Beslut: Att ålägga informationsansvarig att undersöka möjligheterna
till att skapa en slack för sektionen samt bordlägga frågan till ett
senare styretmöte.

§7 Sektionsmötet Hannes berättar att han haft möte med Talmanspresidiet angående pla-
nering av det kommande sektionsmötet där talmanspresidiet hade de-
monstrerat hur man kan gå till väga för att hålla sektionsmötet online
på zoom. Hannes tycker att detta verkade fungera väl och anser att man
utan större problem skulle kunna hålla sektionsmötet på detta sätt. Da-
vid instämmer och trycker på att det definitivt bör funka. Han svarar
gärna på frågor. Jonas undrar hur man skulle göra med persondiskus-
sion, ifall man kickar ut folk under tiden det diskuteras. David förklarar
att de kommer att sätta de som söker i ett ”waiting room” under denna
period. Fredrik undrar hur omröstningar skulle gå till. David förklarar
att de hade tänk köra på ja och nej knappar under acklamationer och
det vanliga heroku systemet för större frågor. Albert är rädd att de som
sitter i waiting roomet skulle kunna hoppa in under diskussionen varpå
David förtydligar att det krävs att hosten släpper in denna. Alex undrar
ifall alla kommer att rösta med heroku systemet i och med att det är
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svårt att justera in alla manuellt. David förklarar att den enda nackde-
len är just detta. Man kommer att behöva sätta upp något system för
att manuellt se till att alla blir injusterade. Tarek skulle gärna köra en
testomgång med ett lite större sällskap där man kan se hur det funkar.
David är mycket positiv till denna idé. Fredrik tycker att förslaget låter
jättebra och att en testomgång hade varit bra, exempelvis under styrets
aspning. Axel är oroad att folk skulle kunna dra ut på det lite för länge
och menar att det är något som man bör tänka på. David förklarar att i
och med att de har admin rättigheter och kan bland annat sänka folk så
lär inte detta vara ett problem. Alex anser inte att detta riktigt skulle
vara ett problem. Hannes påpekar även att de sagt att de tänkt ha tids-
begränsningar under alla intervjuer. Fredrik påpekar att vi gärna vill
gå ut med denna informationen med den preliminära kallelsen som då
skulle innehålla en något strigent mötesordning. Han hade föredragit om
vi kunde sätta en tidsgräns där vi ska ha tagit fram en mötesordning.

Beslut: att ålägga sekreteraren att till nästkommande styretmöte ha
tagit fram ett förslag på mötesordning i samråd med talmanspresidiet.

§8 Corona sektionen Tarek skulle vilja veta hur de olika kommittéerna har tänk med sin asp-
ning framöver. Axel börjar och förklarar att de tänkt hålla aspningen
som vanligt men att trycka på att ifall folk känner sig det minsta sjuka
så ska de inte komma. Jonas förklarar att F6 under ett möte beslutat
att ställa in hela sin aspning och att hålla i intervjuer online. De inser
att asparna har fått ganska liten insikt i hur arrangemangen går till och
förklarar att sittande F6 tänkt vara med som ett stöd under mottag-
ningen. Albert förklarar att SNF som tidigare sagt kommer att hålla i
större delen av sin aspning. De har diskuterat detta och anser att det
rör sig om ett litet nog antal personer. Angående valberedning så är
det något som SNF:s valberedningsrepresentanter kommer besluta om.
Hannes säger att kärnstyret planerat att ta det arr till arr och att de
inledningsvis kommer att hålla i aspfikan helt online.

§9 Frågor till rektorerna Nästa KU-möte kommer Chalmers rektor och vicerektor att delta och
svara på de frågor folk har. Ifall man har frågor så kan man höra av sig
till Fredrik.

§10 Övriga frågor

§10.1 Skyddsrummet Tarek skulle vilja ha två personer från varje kommitté som kan hjälpa
till att fixa det sista i den nya buren i skyddsrummet då det fortfarande
finns några saker som står på fel plats.

§11 Mötets avslutande Mötet avslutas 13:04!
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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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