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Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii

Sekreterare Hannes Bergström
Skyddsombud Sara Nordin Hällgren

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
Talman David Winroth

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:03!

§2 Val av justerare Alexandru Golic väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Runda bordet Kärnstyret: Alex är taggad på påskveckan. Inte gjort så mycket sty-
retrelaterat. Fredrik har varit på KU, missade dock FUM. Även plane-
rat aspning. Hannes har haft möte med talmanspresidiet och planerat
tillsammans med Fredrik. Sara har pratat med kåren. Det är tydligen
flera examinatorer som ”överger” studenterna och inte ordnar så mycket
material. Tarek har varit på NU-möte. Tobias har svarat på lite mail.
DP: Axel mår bra förutom att tentor har flyttats till valborg. Aspningen
går bra men det är lite synd att det inte är så många på skolan.
F6: Inte hänt supermycket. Kollat mottagningschema och pillat på gasque-
tider.
Fnollk: Carl var orolig att han hade corona ett tag men mår nu bättre.
Fnollk arbetet går framåt och de har ett preliminärt schema för mot-
tagningen
SNF: Har haft case-kväll. Albert har även varit på UU-möte. Det var
också lite strul med en faktura men det ska nu vara löst.
Foc: Har undersökt möjligheten till att ha asp tillfällen utomhus och
online.
FARM: Har kollat på lite avtal. Är för nuvarande lite låsta på grund av
rådande situation.
David: Haft möte med Hannes angående sektionsmötet.

§5 Meddelanden
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§5.1 KU Fredrik har varit på KU och informerar nu om vad som sades där. Någ-
ra saker som nämndes var att corona viruset inte drabbar forskningen
så mycket, övergången till distansundervisning har gått bra och flertalet
omtentor har blivit inställda för att de helt enkelt inte har arbetskraften
för att genomföra det på ett bra och rättvist sätt. Tentorna läsperiod 4
kommer att hållas på ett nytt format, exempel som nämndes var flera
muntor samt att examinatorn skulle komma förbi och prata med stu-
denter. Det har tillsatts en del krisgrupper så som en grupp som ska
vara med och utforma läsperiod 4. Campus kommer att vara öppet så
länge som möjligt, främst för den sociala aspekten. Det är väldigt viktigt
med 50 personers gränsen. Inställning av vissa påsktentor lär försvåra
sen antagning till master. Chalmers vicerektor har även sagt att poäng-
krav inte kommer att ändras för antagning. Detta gäller även för CSN.
Chalmers ekonomiska svårigheter är orsakad av stora pensionsskulder.
Denna ska dock inte påverka utbildningen utan vi ska snarare öka ut-
bredningen av flera program. De är beredda på att få en ökning i antal
sökande på grund av rådande situation. Arbetet med den nya busslinjen
ligger på AO men har avstannats på grund av corona.

§6 Accesser FIF Hannes förklarar att nu när FIF:s ordförande och kassör har blivit för-
troendeinvalda så bör de lämpligen även få access till styret- och kas-
sörsrummet så att de kan sköta sin bokföring, något som styret sedan
innan sagt att de bör ha. Jonas tänker att det högst rimligt då det
behövs för att kunna genomföra deras arbete. Sara håller med.

Beslut: att ge ordförande och kassör i FIF access till styretrummet
samt kassörsrummet.

§7 Tillställningar på
sektionen

Då regeringen har gått ut med nya direktiv diskuteras vilka sorters
arrangemang som skulle vara lämpliga. Axel tänker att man kan ha
lättare form av arrangemang exempelvis bara i bardelen där man ser
till att hålla det litet. Albert undrar ifall det inte skulle vara otillåtet
att ha offentliga tillställningar. Fredrik förtydligar att kåren tolkar det
som att vi inte faller under denna kategori. Therese tänker att det skulle
kunna bli ganska packat ifall man begränsat alla till bardelen och att
de då nästan bara försvårar situationen. Axel menar att man kan hålla
bättre räkning på folk ifall det exempelvis endast är i bardelen. Fredrik
tänker att man kan få hålla lite mindre häng men att man då inte PR:ar
för mycket med det.

§8 Sektionsmötet Hannes förklarar att han i mötet med talmanspresidiet diskuterat mö-
tesordning inför det kommande sektionsmötet. De kom fram till att det
inte var så mycket som behövdes ändras i mötesordningen men att det
nog är viktigt att man har ett tydligt hjälpdokument. David instämmer
och trycker på att det inte är så stora ändringar utan mer små saker.
Albert tycker att hjälpdokumentet ser bra ut. Fredrik håller med och
menar att det ger en bra kompromiss mellan funktionallitet och transpa-
rans. Tobias påpekar att det saknas en del om replik, varpå David säger
att de glömt men att de fixar det innan det skickas ut. David påpekar
även att de tänkt lägga till en del om hur man loggar in med sitt CID.
Carl säger att det troligtvis går att se allt som skrivits efteråt i loggarna
vilket är en bra sak för transparansen. Fredrik skulle vilja ha ett utkast
för ändringar i mötesordningen samt bakgrund så att man kan skicka
denna till kåren. David säger att han och Hannes skulle kunna sätta sig
med detta efter detta möte.
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Beslut: att ålägga sekreteraren att, tills idag, ta fram ett förslag på
ändring av mötesordning med bakgrund om risker och fördelar.

§9 Upprätthålla
engagemang

Tarek berättar att han igår var på NU-möte där de bland annat dis-
kuterade engagemanget under rådande corona situation. De tryckte på
att många har stora delen av sitt sociala liv på skolan och skulle således
vilja se att folk har möjlighet att umgås och hålla kontakten även om
det är på icke konventionella sätt. De vill även att engagemanget hos
föreningar ska fortsätta då många nyss har gått på och man vill att de
ska behålla motivationen. Carl föreslår att man skulle implementera ett
sorts forum i FTEK med hjälp av discourse. Fredrik tycker att det låter
som att det finns många roliga idéer och att man kanske till och med
skulle kunna ålägga DP och F6 att dra i detta. Alex tycker att det låter
som roliga idéer men påpekar att ifall vi vill införa ett forum så behöver
det göras separat då det skulle strida mot FTEK:s utgivningsbevis. Al-
bert tror att det kan finnas vissa svårigheter med att implementera ett
forum då de ofta blir utsatta för attacker och spamkonton. Alex anser
dock att detta bör gå att lösa.

Beslut: att ålägga F6 och DP att undersöka möjligheten till nya
”corona anpassade” arrangemang samt att ålägga vice ordförande i
styret att nå ut till sektionsaktiva och uppmuntra dessa till att
engagera sig.

§10 Studentrösten Studentrösten kommer denna läsperiod att ändras och hållas online och
Fredrik undrar nu om folk anser att vi vill hålla i denna. Albert menar
att man inte behöver hålla i studentrösten men att vi skulle kunna ha
vår egna undersökning i form av en online poll. Fredrik tycker att det
låter som ett bra förslag.

Beslut: att vi inte håller i studentrösten samt att vi ålägger vice
ordförande i styret att lägga upp en online poll.

§11 Övriga frågor

§12 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:19!

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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