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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 till 12:56

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
DP asp Isabella Tepp
DP asp Adam Burman
F6 asp Linnea Hallin
F6 asp Mikael Eriksson

Chefsredaktör FinForm Oscar Nilsson

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 11:59!

§2 Val av justerare Carl Strandby väljs till justerare.

§3 Adjungeringar

Beslut: att inadjungera Isabella Tepp, Adam Burman, Linnea Hallin,
Mikael Eriksson och Oscar Nilsson med närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt.

§4 Inval FinForm Mijo Thoresson söker posten som redaktör i FinForm. Han säger att han
tycker det är kult med kreativt skrivande och är generellt mer intresse-
rad av den sortens journalism som FinForm sysslar med. Han berättar
även att han har pratat med sittande i FinForm och tror att de tar det
i rätt riktning.

Oscar som är chefsredaktör i FinForm säger att han har pratat med
övriga i FinForm och att de tycker att det verkar som ett rimligt inval
då Mijo har varit taggad redan sen aspningen. Alex tycker också att det
är kul att se kombinationen 666 och 42 jobba ihop.

Beslut: att välja in Mijo Thoresson till redaktör i FinForm.

§5 Runda bordet Kärnstyret: Hannes säger att problemet med accesserna på Focus är till-
baka så han har jobbat en del med dem. Tobias har bokfört en hel del.
Sara har deltagit i psykosocial skyddsrond där PA Jonathan förklarade
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att han hade en del planer. Alex påpekar att det var styret aspning i
förrgår men har inte gjort så mycket utöver detta. Fredrik har varit på
möten, mer info kommer senare. Tarek har haft möte med kemi om de
nya lokalerna. Har även kikat på nyckel till skyddsrummet.
DP: Isabella säger att det har varit kul med aspningen och att det känns
som att de har ett gött gäng. Axel säger att de igår hade ett postspe-
cifikt asp-arrangemang där de fick lära sig lite mer om uppgifter med
mera. Adam tycker att det är synd att det inte kommer så många på
arrangemangen för tillfället men tycker annars att saker är bra.
F6: Mikael säger att aspningen har gått bra, har fått träffa folk trots
situationen. Oscar säger att det har varit kul och att det är synd att
det inte blir så många mer arr. Linnea säger att aspningen varit kul
trots situationen. Jonas säger att det glider på, har varit valberednings
intervjuer. De har även haft ett grillning med asparna.
Fnollk: Carl säger att det har gått bra och att folk verkar taggade på
att fortsätta med planeringen.
SNF: Har utrett anpassningen av tentor på distans, däribland diskute-
rat främst flevariabelanalys tentan som inte följde riktlinjer.
Foc: Har haft sitt första asp-arrangemang vilket var trevligt. De har
även undersökt möjligheterna att fixa en chatt till sektionsmötet
FARM: Richard säger att de håller på att planera mässan, de ska snart
ta och mäta lite ytor.

§6 Meddelanden

§6.1 KFM-möte Fredrik har varit på möte med utbildningsområdet och informerar nu
om vad som sades där. Staten vill ha mera platser på våra utbildningar
varav tekniskt basår ska få 240 nya platser, främst på distans. Globa-
la System hade högt söktryck vilket var kul att se. Söktrycket på F
och TM låg under KTH:s. De talade även om potentiella lösningar till
de ekonomiska svårigheterna högskolan genomgår. Alternativ var fler
studenter per kurs, fler elever per lärare och högre lön för lärare. Vår
studentbarometer har förbättrats men vi ligger fortfarande sämst till av
alla program.

§6.2 Lokalgruppen kemis
nya lokaler

Tarek har haft möte angående fördelningen kemis nya lokaler och infor-
merar nu om vad som sades där. Det var under mötet lite oklart ifall
F faktiskt skulle få ett rum men det har förtydligats att Nikola gärna
ser ökat sammarbete mellan sektionerna och att F då får dela ett rum.
Föreningarna som övervägs för detta är SNF och FIF.

§7 Bordlagda frågor

§7.1 Accesser Skyddsrummet Föregående möte bordlades frågan för att Tarek skulle kunna få möjlig-
het att undersöka olika alternativ till hänglås för skyddsrumsburen. Han
föreslår införskaffandet av ett smart lås där accesser hanteras elektro-
niskt. Han påpekar även att de tidigare alternativen, det vill säga kodlås
och nyckellås, kvarstår. Sara undrar om det fungerar bra kostnadsmäs-
sigt och Tarek säger att det bör göra det i längden. Det konstateras även
att låset tycks vara tjockt och robust. Richard undrar hur laddningen
fungerar varpå Tarek svarar att det ska hålla i ett år och att den sedan
går att starta igång igen med rätt kablar. Richard tycker att låset låter
mycket bra. Albert undrar hur det funkar med admin rättigheter. Tarek
förklarar att man kopplar dessa till en mail vid aktivering. Fredrik tycker
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att det låter som en jättebra idé och att man då lägger rättigheterna på
sekreterarmailen. Tobias håller med och påpekar att det kommer kosta
pengar oavsett om man ska införskaffa ett ordentligt lås.

Beslut: att införskaffa ett smart lås till skyddsrumsburen.

§8 Bortappad nyckel
F-spexet

Vi har fått ett mail från F-spexet där de berättar att de tappat bort en
nyckel. De undrar även vilka åtgärder vi anser lämpliga för detta. Tarek
berättar att han faktiskt hittat denna nyckel för över en månad sedan
och att inget nåt ut och frågat fram tills nu. Fredrik föreslår att man
endast ger tillbaka nyckeln och ber dom hålla bättre koll framöver.

Beslut: att återlämna nyckeln samt be ansvariga att vara mer
försiktiga.

§9 Bordlagda frågor
fortsättning

§9.1 Zoom vs Discord Vi har nu testat att ha några styretmöten på Zoom och likt tidigare
nämnt ska vi nu ta beslut över hur vi vill göra i fortsättningen.

Beslut: att använda Zoom som mötesprogram för styretmöten.

§9.2 Corona Höst Carl har skickat ut ett mail med lite bakgrund till mottagningsfrågan gi-
vet rådande epidemi. Han förklarar att det finns en central arbetsgrupp
som jobbar med hur mottagningen kommer att påverkas. MK har sagt
att de kommer följa folkhälsomyndighetens rekommendationer angåen-
de folkmängder, de planerar även att ha phadderutbildningen digitalt
nu i maj. I övrigt så planerar FnollK en vanlig mottagning med reser-
vation för olika situationer. Carl förklarar att de utgår ifrån flera max
gränser på personer: 10, 100, 500. Han säger att de även överväger att
ha med frågan om man tillhör en riskgrupp på självdeklerationen men
medger att det kan finnas vissa problem med GDPR.

FnollK har även diskuterat frågan att starta upp en arbetsgrupp och är
mycket positiva till detta. Förslaget är att FnollK och styret skulle sitta
i denna samt de berörda föreningar som vill och engagerade pateter. De
skulle gärna få feedback på detta. Carl undrar även om övriga mötesdel-
tagare har hört något angående situationen. Tarek säger att det han fått
höra från NU att vi troligtvis inte kommer kunna arrangera en traditio-
nell mottagning och att man bör förbereda olika versioner. Angående
olika versioner så tror Fredrik att det är en mycket bra idé och att man
bör lägga extra vikt vid phaddergrupperna. Syftet med arbetsgruppen
diskuteras. Tarek tycker att FnollK:s formulering var väldigt bra och läg-
ger vikt vid att det ska vara öppet för alla föreningar så att alla är på
samma sida. Fredrik undrar om FnollK skulle vilja ansätta den som en
officiell arbetsgrupp med tillskrivna syften med mera. Carl tror att det
kommer vara smidigast att ha den som en inofficiell arbetsgrupp med
god kontakthållning. Han föreslår att man börjar med en liten grupp.
Alex påpekar att många kommer att ha gått av vid mottagningen och
undrar om de bör vara de gamla eller nya medlemmarna i denna grupp.
Carl anser att man bör ha majoritet sittande medlemmar men att man
även har några nyckelpersoner från tidigare år. Fredrik håller med om
att storleken bör hållas nere och tror att man inte vill gå jättemycket
över 10 personer.
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§10 Låta Umeå ta SaFT i
höst

Fredrik förklarar att styret i Umeå har ombett deltagarna i SaFT att
förskjuta tillställningen så att Umeå kan få arrangera nästa SaFT trots
att de egentligen skulle ha haft sin nu i vår. Mötet tycker att det låter
bra.

§11 AHA! Festivalen Fredrik har fått ett meddelande från kårordförande där han frågar ifall
någon i F-styret var intresserad av engagera sig i AHA! festivalen. Fes-
tivalen ska koppla ihop forskning med konst. Carl säger att han är in-
tresserad.

§12 Övriga frågor

§13 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:07!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Mötesordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Mötessekreterare

Göteborg den

Carl Strandby
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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