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Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Vice Ordförande Marie Doverbo

Kassör Frida Håkanson

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ordförande DP Jenny Andersson

Ordförande F6 Cecilia Hult

Ordförande FnollK Harald Freij

Ordförande SNF Edvin Linge

Ordförande Foc Mikael Andersson

Ledamot FARM Stina Linge

�1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:05 av Pontus. Ledamot Anton var sjuk.

�2 Val av justerare

Marie väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Vi har pratat om bandartjobang och varit på SU- och KU-
möte. Pontus har pratat med Cederwall angående mittendelen. Mittende-
len är nu o�ciellt två rum, där GU betalar för ena halvan. Cederwall var
även försiktigt optimistisk angående skyddsrummet.

• SNF: Har satt igång sin aspning, men det kom inte så många ettor på
asplunchen eftersom de var lediga. Snart ska det bowlas.

• Foc: Har mekat �ipper och fyllt på förråden.

• NollK: Har aspning, till helgen phaddertack och nästa vecka �lmkväll och
OPHA.

• DP: Pubrundan gick bra. Det var mycket folk hela tiden. DP har köpt
billiga städsaker och soppåsar som blir levererade direkt till dörren.
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• F6: Letar efter toastar till luciasittningen. Cissi passar på att fråga Harald
om inte han är sugen och får ett försiktigt jakande. I övrigt lolar de mest
runt.

• FARM: Hade lyckat asp�ka i måndags och arrangerade studiebeök igår.
Ikväll har man aspmiddag.

�4 Incidenthanteringsdokumentet

Marie har varit på SU-möte (sociala utskottet). Där diskuterade man framför
allt vårt incidenthanteringsdokument. Alla sektioner är intresserade av detta
eftersom ingen annan för närvarande har några rutiner för incidenthantering.

Vidare diskuterade man införandet av ett åtgärdsregister på kåren och det
framkom att vissa sektioner tycker att det är lättare att införa åtgärder mot
sektionsaktiva än icke sektionsaktiva. Det meddelas att Kåren ska skapa en
central mall som man kan utgå från på sektionen om man vill.

Två andra smarta tankar som togs upp:

1. I England �nns en modell där alla studenter är medlemmar på kåren,
medan endast de som vill betalar för att få extra fördelar. Men vad innebär
det att vara medlem utan att betala, får man söka kommittèer, gå på
sektionsmöten och dylikt?

2. IT ska annordna en stressföreläsning med akademihälsan.

Sist men inte minst snackades även om policydokument och på många sek-
tioner var man positiv till detta.

�5 Bandartjobang

Menyn är typ klar. Alla i styret ska hjälpa till, gärna någon gång efter lunch,
men man kan även göra saker på förmiddagen, om det är så att man har alla
sina föreläsningar under eftermiddagen.

�6 Alkohol

Vi har en generell diskussion om alkohol och diskuterar bland annat Chalmers
policy som säger att alkohol ej får konsumeras under arbetstid. Ryktet om att
all tid studenten tillbringar på skolan räknas som arbetstid är dock inte sant. I
vilket fall som helst tycker vi att det är rimligt att vänta till efter fem.

Samtalet leder in på insyningsutskottet, som ska sammanträda snart. Tydli-
gen är det bra att prata med kåren om insyning, eftersom de har ganska bra
koll. Micke tycker att medan vi ändå utreder insyningsmöjligheter kan vi un-
dersöka vad som gäller för tillstånd till �ipperspel. Tillståndsenheten har enligt
källor kontrollerat KTHs �ipperspel. Vi tror att ett slutet sällskap inte behöver
ha tillstånd.
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�7 Kommunikationsgruppen

Peter Apell vill dra igång en kommunikationsgrupp och vi har frågat Maria
Ekström om hon kan ställa upp som representant. Hon verkar positivt inställd.

�8 Övrigt

• Ska enbart svensktalande personer kunna vara med i föreningar?

En svår fråga. Det blir dock svårt att välja in engelsktalande personer. Dels
måste sektionsmötet då tas på engelska och dels bör hemsidor och dylikt
vara på engelska. Vi tycker att vårt huvudspråk är svenska och att man
som engelsktalande person därför bör lära sig tillräckligt mycket för att
kunna bidra aktivt. Eventuellt skulle en engelskatalande mastersstudent
kunna sitta som mastersrepresentant i SNF.

�9 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2009�11�12.

�10 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 13:05.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Marie Doverbo
Justerare
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