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2020-04-09

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
Ordförande DP Axel Prebensen
Ordförande F6 Jonas Bohlin

Ordförande FnollK Carl Strandby
Ordförande Foc Therese Gardell

Ordförande FARM Richard Svensson
Talman David Winroth till 12:41

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:06!

§2 Val av justerare Tarek Alhaskir väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Runda bordet Kärnstyret: Tarek har inte gjort jättemycket, ska posta ett inlägg i fb-
gruppen snart. Fredrik har varit i uppsala. Han nämner även att kärn-
styret haft sitt första asp-arr vilket gick väldigt bra. Hannes har fixat
mötesordning tillsammans med talman. Sara felanmälde en krok som
saknades på en toalett vilket nu ska vara fixat.
DP: Inte gjort särskilt mycket. Mest planerat aspning.
F6: Hade intern valberedning igår, känns som att saker kommer lösa sig.
Fnollk: Planerar teambuilding som kommer äga rum nästa helg.
Foc: Har planerat aspning som sätter igång nästa vecka.
FARM: Har fixat representationsplagg.
David: Har fixat mötesordning och mailat med f-spexet.

§5 Access Skyddsrummet Hannes förklarar att det är flera sektionsföreningar och funktionärer som
eventuellt skulle kunna få access till skyddsrummet då förvaringsutrym-
met nu utökats. Han frågar Tarek vad han hade för tankar kring vilka
som skulle få access. Tarek säger att han hade tänkt att man skulle dra
ihop ett möte med de berörda föreningarna. Han vill gärna höra vad de
har för åsikter. Han ska fixa detta tills nästa möte.

§6 Digitalt sektionsmöte

§6.1 Ändringar VO VO tyckte om den föreslagna mötesordningen men hade även några änd-
ringsförslag. Han hade bland annat oroat sig för att det skulle bli mycket
för talmannen att hålla koll på knapparna och menar även att det hade
varit bättre med en öppen chatt. David säger att talmanspresidiet tror
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att det inte kommer vara ett problem att hinna med knapptryckning-
arna och menar att de egentligen skulle föredra slutna chatter. Han är
också mycket för idén om ett testmöte som VO föreslog. Tarek undrar
huruvida man kunde ha ett upplägg där man hade en allmän chatt som
folk kunde skriva i och en separat chatt för begäran av ord. David säger
att han inte vet ifall det är möjligt att skapa chatter på det sättet. Ta-
rek påpekar även att det bör gå att göra något script som sparar vissa
ord som skrivs i chatten. Hannes tänker att ifall man ändå ska ha ett
testmöte så kan vi se hur den föreslagna mötesordningen fungerar och
sedan utgå från det. Alex undrar om man inte skulle kunna ha ett se-
parat chattrum för detta varpå David svarar att talmanspresidiet skulle
föredra att hålla allt på zoom. Therese påpekar att allmän chatt även
hade kunnat föras via foc news. David tycker att det hade funkat jätte-
bra. Alex påpekar att zoom haft lite problem med bland annat sekretess.
David menar att det inte bör vara något problem för vårt sektionsmöte.

§6.2 Datum sektionsmöte Vi behöver välja ett datum för sektionsmötet och talmanspresidiet fö-
reslår 7/5, det vill säga torsdag lv6. Tarek tycker att det låter jättebra.
Han påpekar även att kåren har nått ut och sagt att det finns mötesrum
folk kan låna för sina sektionsmöten.

Beslut: att godkänna talmanspresidiets förslag på datum för
sektionsmötet.

§6.3 Datum testmöte Vi planerar att hålla i ett testmöte för det nya sektionsmötessystemet
och skulle behöva spika ett datum för detta. David säger att talmans-
presidiet inte har något förslag på detta men menar att det hade varit
kul ifall både aspar för styret och talmanspresidiet hade kunnat delta.
Han hade gärna haft det snart och föreslår att vi har det någon gång
nästa vecka. Tarek föreslår att talman bara slänger ut ett datum och så
får de som har möjlighet dyka upp. Fredrik vill hellre att vi bestämmer
ett datum nu.

Beslut: att hålla i ett testmöte torsdag 23/4.

§7 Våffel- och
ärtsoppelunch

Axel undrar vad styret har för tankar kring de luncher som brukar hållas
alltså våffel- och ärtsoppeluncerna, i och med rådande omständigheter.
Jonas säger att F6 inte hade tänkt hålla i någon lunch och trycker på att
det kan bli svårt att hålla gränsen på 50 personer. Hannes tror inte att
det är en bra idé att ha luncher överhuvudtaget även om max antalet
underskrids. Alex håller med och påpekar att detta egentligen ska vara
en sak för hela sektionen. Det nämns även att man skulle kunna ge
pengarna till luncherna nästa läsperiod. Tarek tycker att det nog är
bäst att låter kommittéerna besluta om hur de vill göra med detta.

Beslut: att inte arrangera några luncher denna läsperiod.

§8 Övriga frågor

§8.1 Styretmöten på zoom Fredrik undrar vad folk tycker om att hålla våra möten på zoom. Hannes
tycker att det låter jättebra och menar att den har massa bra funktio-
nalitet. Tarek håller med. Alex är lite oroad för sekretessproblemen och
undrar om man inte bör kunna använda något zoom liknande istället.
Sara tänker att det skulle bli onödigt krångligt att alla skulle behöva
lära sig massa nya system. Jonas håller med och menar att det vi pratar
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om inte är så sekretessbelagt. Tarek påpekar även att vi skulle kunna
byta till exempelvis discord ifall vi behandlar något känsligt, så som
incidenter.

Beslut: att testa zoom nästa styretmöte och därefter ta ett beslut.

§9 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 12:59!

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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