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Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Vice Ordförande Marie Doverbo

Kassör Frida Håkanson

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ledamot Anton Körkkö

Ordförande DP Jenny Andersson

Ordförande F6 Cecilia Hult

Kassör FnollK Simon Larsson

Ordförande SNF Helena Jakobsson Larsson

Ordförande Foc Mikael Andersson

Vice ordförande FARM Karin Keiding-Skoglund

Tillträdande vice Lars Lundberg

Tillträdande ordförande Kristina Berntdsson

Tillträdande kassör Soheil Bashirinia

Tillträdande sekreterare Simon Sigurdhsson

Tillträdande ledamot Marcus Johansson

�1 Mötets öppnande

Tuss öppnar mötet 12:08. SNF saknar representant.

�2 Val av justerare

Soheil väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: har skrivit överlämning och haft styretmöte. Marcus har inte
fått någon överlämning. Han är utrensad.

• SNF: ska ha BSD snart, de har bjudit in Sound & Vibration. Com-
putational Science står på reservlistan. Omsits nästa vecka, grillkväll i
närheten. Annars är allt lugnt.

• NollK: har inte gjort så mycket, de har haft omsits och har mininollning
på lördag. De ska leka lite lekar och hålla på.
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• DP: aspar arrade en sillfrukost och DP var där. De hade capsmästerskap
på lördagen och heldagssittning på söndagen. DP gillar nya DP.

• FARM: anordnade lunchföredrag för mastersstudenter. De har även plan-
erat för en arbetsmarknadsdag i höst. Det kommer nog bli jättebra.

• Foc: har �xat �ipprar, hyrt ut till CFS, valt in nytt Foc, planerar över-
lämning och omists. Micke är snart äntligen föreningsfri.

• F6: var på sittning i söndags. På måndagen diskuterades inval och på
tisdag valdes de in, och utsattes för en kladdig insup.

�4 Verksamhetsplanen (den gamla)

Information på engelska tänker Marie göra efter tentorna. Den är inte klar men
planerad. Styret har fortsatt lite med arbetet ang. kårobligatoriet, men ingen
vet riktigt vad som har hänt så det är lite oklart. Chalmersstyrelsen har nog haft
möte om det men vill inte säga nånting, eftersom protokollet inte är justerat.
Besked väntas på med spänning.

Styret har fått Signes och �er bord ska komma till fysikbiblioteket nån gång.
Tror vi. Infomailet är bra, information på engelska behövs. Incidenthanterings-
dokumentet är slutfört. Insyningsfrågan är diskuterad och behandlad, vi väntar
på svar från huset och ÄG Fysik. Vi borde ha möte med ÄG.

Fler skåp i fysikhusen är svårt. TB letar fortfarande efter rätt person. Kent
har fått mail men ignorerade frågan. Skåpen ska åtminstone klippas, de börjar
bli lite långhåriga. Skåplåsklippningen är jobbig för att folk campar, vi borde
kanske säga att man bara ska ha ett skåp per person? Det borde vi, även om vi
inte har någon reell makt. Det blir jobbigt med phaddergrupper och föreningar,
är detta �personer�? TB får prata med folk och se till att lappar kommer upp.

Bokbytardagarna har fortsatts och utvecklats. Namnet �Bokbytardagar� är
förvirrande, tycker Kraz. TB föreslår bokbytarvecka, Tuss tycker att öppettider-
na blir jobbiga. Varje lunch kan vara bra, men kassören får mycket jobb.

Styret har arbetat för att få in revisions- och verksamhetsberättelser i tid.
FnollK-04 var kanske inte i tid, men DP 08/09 var det. Tuss är nöjd. Bernoullis
år är förlorat.

Café har öppnats i Canyon. Styret hade tur.
Intresse och möjlighet till höstlov har undersökts. Det togs upp på skydds-

ronden. En hel vecka är omöjligt, men tentafritt ett par dagar och föreläsnings-
fritt fredag vecka 7 är möjligt. Epic success!

Det har verkats lite för att synas mer hos mastersstudenterna, men inte så
mycket kanske. Micke tycker att FARM borde göra ännu mer för mastersstuden-
ter. FARM tycker det är svårt att nå ut. Bättre kontakt med koordinatorerna
är sjukt bra, de har mailadresser till alla.

Beslut: Torbjörn ska prata med rätt personer om skåplåsklippning och se till
att lappar sätts upp.

�5 Bilnisse och bilens fasta kostnader

I år har det varit intäkter på 41000 och utgifter på 35000. I dessa summor har
alla stora kostnader räknats med. Dalsmo tycker att bilen har gått bra, han
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�ck det till 30000 in under 2009. Ex-über-bilnisse såg ett mail där Frida med-
delade Bilnisse om försäkringskostnaderna och tyckte att de fasta kostnaderna
var väldigt höga, så han pratade med försäkringsbolaget. De verkade smått för-
färade över hur många skador bilen råkat ut för och med tanke på hur premien
har höjts på sistone borde vi nog byta försäkringsbolag.

Plåtskador för cirka 100000kr �nns enligt gamla bilnisse för närvarande på
Britney. Den ska snart in på 17000-mils service som går på cirka 6000, att laga
sätena kostar inte så mycket utöver detta. Med tanke på hur mycket pengar det
skulle kosta att restaurera Britney fullständigt rekommenderar Bilnisse att vi
gör en kontantreglering och sedan låter bilen gå till dess att den dör. Kontantre-
gleringen innebär att vi får pengar mot att försäkringsbolaget slipper betala
reparationer på bilen. Det blir omförsäkring efter det, förslagsvis halvförsäkring.
Att låta bilen gå till den dör innebär att vi kommer att låta bli att reparera
småbucklor och repor.

Micke undrar hur gammal Britney är. Den är från 2000 typ, vi har haft den
sedan 2003. Den håller nog i fem år till. �Det är en Toyota, den håller i fem år
till�. TB kan ingenting om bilar, men tycker att det låter bra att spara pengar.
Frida håller med, det är bra om bilen går runt. Kontantreglering ger kanske 10�
20 tusen. Vi kommer inte att kunna sälja bilen för mycket mer om ett par år, så
att betala alla självrisker för att göra Britney prima igen vore dumt. Slutsatsen
är att ha kvar bilen så länge som möjligt och så billigt som möjligt är bra, vi kan
spara in till en ny bil under tiden. Styret enas tillslut om att göra som bilnisse
föreslår.

Ett problem uppstår dock. Om vi inte längre ska ta upp repor och bucklor
med försäkringsbolaget borde något system med böter införas för den som or-
sakar bucklor eller repor. Vi måste också besluta vad som ska hända med de
repor och bucklor som �nns på Britney idag. Ska de som orsakat dessa betala
självrisker eller dela på en självrisk? Det bästa är om de delar på en självrisk.

TB undrar om inte styret borde veta vem som har skadat bilen, med tanke på
att bilnisse vet det, men det verkar inte någon annan tycka. Slutligen enas styret
om att ta en tusenlapp för en mindre skada, och att större skador diskuteras
mellan styret och bilnisse från fall till fall. Bilnisse tar på sig att ändra i bilavtalet
så småningom.

Den långa diskussionen avslutas med att Britneys parkeringsplats diskuteras.
Den är bra men dyr (vad vi tror kostar den 8000kr/år). Fördelen med en fast P-
plats är att vi slipper springa runt och leta efter bilen. Alternativet är att ska�a
ett årskort (så att Britney får stå var som helst på Chalmers parkeringar).
Årskortet kostar 3000kr/år. Sittande bilnisse tycker att det inte spelar så stor
roll att folk får springa över Campus. Bilnisse kan höra med XP vars bil Bruno
står ganska fritt. Om det fungerar för dem så funkar det nog för oss.

DP tycker för övrigt att nyckelhanteringen är dålig. Kvitteringssystemet och
avgiften för försenad nyckel fungerar uppenbarligen inte. Kanske att om några
förseningsavgifter faktiskt fakturerades skulle folk skärpa sig. Bilnisse föreslår
ett system med brickor att hänga upp när man tar nyckeln. Varje förening ska få
en personlig bricka. Bilnisse �xar detta, tillsammans med parkeringskarta med
nål när det blir aktuellt.
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�6 Övriga frågor

• Dyrare för icke-kårmedlemmar: Nya F6 var på Gasqueutbildning och
�ck reda på att GasqueK vill ha di�erentierat inträde för folk utan kårleg
nu. Detta för att ersätta slitage och för att det ska löna sig att vara med
i kåren.

• Nyinvalda: De nya undrar om nycklar till föreningsrummen. TB ska läm-
na in nyckellistan till Teknisk Service, sen får man lämna dep för att få
nyckel och hämta den hos TS själv. Alla ordföranden ska skriva på dis-
pavtal på ett möte nästa vecka. Foc behöver �er med skyddsrumsaccess
för att säkerställa en konstant fylld drickomat. De vill ha fyra totalt typ.
Det blir nog förtroendeposterna plus Glaze, tror Micke. TB behöver lämna
listan till TS imorgon så han vill gärna ha namn på ickeförtroendeposten
som ska ha access innan dess.

• Götaplatsavtalet: Skrivs på just nu.

�7 Mötet avslutas

Tuss avslutar mötet 13:08.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Redigerande sekreterare

Soheil Bashirinia
Justerare

Simon Sigurdhsson
Mötessekreterare
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