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Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii

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
Nyinvald Vice Ordförande Sofia Reiner

Nyinvald Kassör David Winroth
Nyinvald Sekreterare Joseph Löfving
Nyinvalt Skyddsombud Emelie Sjögren

Nyinvald Informationsansvarig Albert Vesterlund
Nyinvald Ordförande DP Isabella Tepp
Nyinvald Ordförande F6 Ludwig Gustavsson

Nyinvald Ordförande SNF Oliver Thim

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:04!

§2 Val av justerare Tobias Gabrielii väljs till justerare.

§3 Adjungeringar

Beslut: att ge Sofia Reiner, Emelie Sjögren, Albert Vesterlund, Joseph
Löfving, Isabella Tepp, Ludwig Gustavsson och Oliver Thim närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt.

§4 Fyllnadsval SNF Det är två som söker posten som sekreterare i SNF.
Christian Josefsson går TM3 och är intresserad av posten som sekrete-
rare i SNF eftersom det verkar kul och han tror att han hade passat
väl. Han vill även ge tillbaka till sektionen. Tarek undrar ifall han har
någon tidigare erfarenhet och ifall han har någon insikt i vad posten
sysslar med. Christian säger att han inte har någon tidigare erfarenhet
men tror ändå att han hade passat väl. Han förklarar att han har pratat
med nyinvalda SNF och tror att han har god insikt i vad en sekreterare
gör. Tobias påpekar att man som sekreterare har en del fritid och undrar
ifall Christian har några egna projekt han skulle vilja dra i. Christian tar
upp lösningar kring hur undervisningen kommer att hållas på distans
som ett exempel. Han hade även gärna viljat jobba med det psykosociala
läget på sektionen. Tarek säger att det på senare år har uppmärksam-
mats att studieövervakningen på TM är något bristande och undrar om
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han skulle kunna tänka sig att dra lite i det. Christian säger att han
definitivt skulle kunna tänka sig att lägga extra fokus på TM. Tobias
undrar hur Christian tror att det kommer gå att kombinera SNF med
studierna varpå Christian svarar att han tror det kommer fungera bra.
Han påpekar att han tidigare har valt att inte söka eftersom han inte
kände att han hade tiden men att han nu tycker att det skulle passa väl.

Victor Salomonsson går TM1 och är 19 år. Han söker SNF eftersom han
tror att det är ett bra sätt att vara aktiv i sektionen och kunna påverka
utbildningen på ett positivt sätt. Tarek påpekar likt innan att studi-
eövervakningen på TM har varit bristfällig och frågar om Victor skulle
kunna tänka sig jobba med det. Victor säger att han tycker det är en
viktig fråga som man bör jobba med. Tobias frågar om Victor har några
egna projekt som han skulle vilja driva. Victor säger att han inte har
några på rak hand men påpekar att nu när sektionen har bytt PA så har
man större möjlighet att påverka arbetsbelastningen för programmen.
Tobias påpekar att det kan ta en del tid att sitta i SNF och undrar hur
Victor ser på detta. Victor tycker att de tidskrävande aspekterna, så
som cocktail partyt, är roliga och ser därför inga särskilda problem med
att lägga tid på dessa.

Tarek undrar vad SNF tycker om de två sökande. Oliver berättar att de
har haft en sorts mini aspning där de pratat med individerna i fråga.
De har även diskuterat saken internt. De är väldigt kluvna i frågan och
tycker att båda är bra kandidater. De lutar mer åt Victor förklarar
Oliver. Tobias instämmer och trycker på att det är ett svårt val. Carl
undrar hur åldersfördelningen ser ut i SNF. Tobias säger att det för
tillfället är en del nollan, en årskurs två, två årskurs tre och en årskurs
4.

Beslut: att välja in Victor Salomonsson till sekreterare i SNF.

§5 Meddelanden

§5.1 Programråd TM Fredrik var på programråd för TM och berättar nu lite om vad som
sades där. De planerar att ha en omstrukturering av årskurs ett, där de
bland annat inkluderar en optimerings kurs och en diskret matematik
kurs. I år två planerar de bland annat att lägga till en kurs om maskin
inlärning. De planerar även att ha en obligatorisk PDE kurs i årskurs
tre. Richard undrar om det talades något om programmeringsspråk då
han känner att matlab och Java är något daterade. Fredrik förklarar att
de planerar ändra en del moment till Python istället.

§6 Accesser
Skyddsrummet

Hannes förklarar att det, i och med den nya förvaringsytan i skydds-
rummet, hade varit lämpligt att ge ut skyddsrumsaccess till ytterligare
några föreningar. Mer specifikt föreslår han att man skulle ge det till
FIF, Foton och BalNgt. Något som han däremot är fundersam över är
huruvida alla medlemmar bör få access det samt ifall BalNgt ska få ac-
cess hela året eller bara under den korta period de behöver.

Tarek förklarar att Foton utryckt att de skulle föredra att alla medlem-
mar skulle ha access då det hade underlättat mycket. Tobias tycker att
alla medlemmar skulle kunna få access då man ändå kan se vilka som
har gått in där, vilket ökar säkerheten avsevärt. Han anser även att man
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skulle kunna ge BalNgt temporär access. Slutligen så påpekar han att
inte så många i SNF och Farm har access dit och undrar ifall de tycker
att det fungerar bra. Albert säger att det fungerar bra då de inte så har
så många saker där och påpekar att han endast varit där två gånger.
Richard säger att de endast har spons saker där och att det fungerar väl
med de accesser de har. Han påpekar att man emellertid skulle kunna
ge ut ytterligare en access till kassören i Farm då denne är förtroende-
invald. Albert säger även att det hade varit bra ifall någon mer i SNF
kunde få access till soprummet men menar också att det skulle kunna
tas någon annan gång.

Beslut: att ge samtliga medlemmar i FIF och Foton access till
skyddsrummet samt ge samtliga medlemmare i BalNgt temporär
access till skyddsrummet.

§7 Bordlagda frågor

§7.1 Incident 1 Diskuteras bakom stängda dörrar.

§7.2 Incident 2 Diskuteras bakom stängda dörrar.

§7.3 Kommunikationssystem Alex har pratat med Carl och Albert angående implementationen av ett
nytt kommunikationssystem inför mottagningen. Ett förslag som kom
upp var att systemet skulle vara phaddergrupps-orienterat. Några phad-
dergrupper har exempelvis redan discord och de tycker att det fungerar
väl. Huruvida man bör införskaffa ett system för hela sektionen är en
större fråga. De hade även talat med IT-sektionen och de förklarade
att deras slack kostar runt 15 kr per användare och månad. Det påpe-
kas att discord är gratis. Det kommer även på tal ifall SNF skulle vara
intresserade av att ha en sorts mattehjälp kanal.

Beslut: att ålägga Alexandru att, i samråd med Albert, skapa en
discord server för sektionen, samt att FnollK ska hjälpa
phaddergrupperna att skapa egna discord servrar.

§8 Övriga frågor

§9 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:30!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Mötesordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Mötessekreterare

Göteborg den

Tobias Gabrielii
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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