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Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Kristina Berndtsson

Vice Ordförande Lars Lundberg

Kassör Soheil Bashirinia

Sekreterare Simon Sigurdhsson

Ledamot Marcus Johansson

Ordförande DP Marcus Birgersson

Ordförande F6 Jonas Landberg

Ordförande FnollK Louise Kempe

Ordförande Foc Jonas Flygare

Ordförande FARM Karin Skoglund Keiding

Representant SNF Viktor Nilsson

§1 Mötets öppnande

Kristina öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Jonas Flygare väljs till justerare.

§3 Fyllnadsval

Simon de Fine Licht vill fyllnadsväljas som VBL. Finch g̊ar i F3 och har varit med i SNF tv̊a g̊anger.
SNF behöver VBL och de har ingen, s̊a Finch vill ta platsen. Han har körkort. Han är inte bakfull.

Beslut: Simon de Fine Licht fyllnadsväljs till VBL.

§4 Rundabordet

• Kärnstyret: har haft möten. KU, UO, kärnstyretmöte – it’s all interesting. Cederwall är nu UO-
ansvarig och ska ta tag i valet till ny programansvarig. Vi var fulla ig̊ar ocks̊a.

• FARM: haft möte med folk för att planera en programdag. De har ringt företag och blivit upp-
ringda av Eon. Det ser ut som att de f̊ar tre företag till F-dagen. De har tvingat F6 att hjälpa till
ocks̊a.
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• NollK: har arrat bal och finalsits. De har städat skyddsrum och pratat aspning ocks̊a. Vakten kom
dit p̊a finalsitsen, men det gick bra änd̊a – det var ett litet missförst̊and.

• DP: har arrat nollning. Det är typ det. De planerar lite till DuPar ocks̊a, och kört ig̊ang nollans
städning. Tydligen var nollan duktig.

• Foc: har mekat flipper och m̊aste laga automater. De har f̊att vinet att jäsa, s̊a det blir bra Foc-kör.

• SNF: tänker beställa tröjor. Inte s̊ana tröjor FARM har, d̊a blir det klonaktigt. De ska beställa
“könsolika” kläder – tjejerna vill ha tjejkläder, det vill inte Meffe. De ska ha BSD ocks̊a.

• F6: har serverat p̊a bal och arrat finalsits, samt återhämtat sig.

§5 Föreg̊aende mötesprotokoll

Inget fr̊an förra, men vi har tydligen glömt att kolla upp varför vi inte kan hyra Canyon. Diskussionen
sp̊arar lite.

§6 Telefonen i Styretrummet

Solle inleder med att dissa FARM. Han fick lite panik över att styret “f̊att” 60 000 av FARM. Tydligen
f̊ar vi pengar lite retroaktivt och s̊adant. Vi kanske borde ta bort annonsen i Finform ocks̊a? I alla fall,
eftersom vi inte f̊ar Vattenfallspengar s̊a m̊aste vi strama till budgeten.

Telefonen i Styretrummet kostar ju jättemycket och används nästan inte alls. Företagsavtalen är
svindyra. Vi vill ta bort den. Mäsk vill ha en billig mobil som substitut, men vi har inte mottagning här
inne. Men eftersom ingen använder den som finns nu kan det kännas onödigt.

Förra året l̊ag det 11 000 p̊a telefonerna, det är jättemycket.

Beslut: Vi tar bort telefonen och ser vad som händer. Solle fixar.

§7 Verksamhetsplan

Vi behöver en verksamhetsplan innan sektionsmötet. Sk̊aning läser upp den preliminära. Det är en
herrans massa punkter. Det är ingen som har n̊agon större förändringsvilja. Lime och Japan mumlar lite
i hörnet, Kraz misstar det för kärleksord. Lime säger att hon vill ha fler sängar i fysikhuset, Kraz undrar
om det är för att ligga.

Kommer man p̊a n̊agot kan man maila.

Beslut: Vi tar upp det igen p̊a nästa möte.

§8 Insyningspropositionen

Kraz vill lägga till en testperiod där man inte f̊ar dricka om insyningspropositionen g̊ar igenom. Det blir
nog enklare, för att folk är vana vid det.

Mäsk tycker att vi ska skjuta p̊a själva propositionen ocks̊a, men änd̊a ha insyningsregler. Lime
p̊apekar att hela processen kommer ta ett bra tag, s̊a inkörningsperioden kommer av sig självt. Det finns
en poäng i det Mäsk säger, men ska vi göra det s̊a ska vi ta tag i det.

Vi m̊aste i alla fall lyfta den, men vi m̊aste inte h̊alla med. Vi ska kanske ta upp den p̊a ett annat
möte n̊agon g̊ang? Ett stormöte innan styretmötet nästa vecka kan vara bra.
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§9 KU-mötet

Kraz var p̊a KU-möte n̊agon g̊ang förra veckan (hon kommer inte ih̊ag). K̊arutskottet sa en massa
roliga saker. Killen fr̊an I sa att SEB gärna sponsrar allas bilar. Kraz p̊apekade att vi vill ha en ny bil.
K̊arordföranden sa att grejen med CSN inte kommer att hända igen – CSN har lovat.

De snackade en massa skit ocks̊a, tycker Kraz. Hon fr̊agade lite om nollefriden p̊a andra sektioner
ocks̊a, M har tydligen ett phadderkontrakt. Det kan vara bra, s̊a slipper vi göra en stor grej av skiten –
NollK kan helt enkelt bara köra p̊a med egna beslut enligt kontraktet. Om k̊aren dessutom utformar ett
eget är det ju bra, men vi ska nog utforma ett eget ocks̊a.

Lime känner MNollK, hon kan prata med dem om det.

Beslut: Lime pratar med MNollK om deras phadderkontrakt.

Lars pratade lite med Marie ocks̊a, andra sektioner har mycket kontrakt men vi har inte den kulturen.
Det blir t.ex. tjafs med sektionsaktivakontraktet varje g̊ang typ. Men det är ju änd̊a bra att ha p̊a papper,
tycker Kraz. D̊a vet man vad som händer. Mäsk tror att det kan ha motsatt effekt; när man vet vad
p̊aföljden blir s̊a är det lättare att skita i det. Kraz p̊apekar att poängen är att f̊a bort de som inte sköter
sig; om det är klart och tydligt s̊a blir det nog inga problem. Lime p̊apekar att man är mer benägen att
läsa n̊agot om man m̊aste skriva p̊a det.

Fulphaddrar är ocks̊a ett problem; men om man skriver i avtalet att finphaddrarna ansvarar även
för fulphaddrarna s̊a blir det inte ett större problem. Lite av problemet med nollefriden var nog att man
tyckte att det inte var s̊a farlig, “det händer inget”, säger Kraz.

§10 Nyckelavtal

N̊agra stycken (inte Kraz) har läst det. Karin tycket att “accesser” är ett fult l̊aneord, men Lars p̊apekar
att det är det huset använder.

Man kanske ska hindra folk att ta examen? Det blir ju sv̊art med borttappade nycklar d̊a, i och för
sig. Lime undrar hur m̊anga nycklar som är borta; Sk̊aning p̊apekar att det ligger en rosa lapp med siffror
i sekreterarfacket.

Det viktiga med avtalet är om vi ska ställa krav p̊a examen. Man ska ju inte ha kvar nyckeln när
man ska ta examen, s̊a det ska inte vara ett problem.

En förseningsavgift, föresl̊ar Mäsk. Men det har nog fel effekt.

§11 FIF-tröjor

FIF vill ha en budgetpost för representation. Lime köpte egna tröjor, hon tycker att FIF ska göra det
ocks̊a. Men diskussionen vi hade i v̊aras slutade med att kommittéer inte fick köpa kläder, medans
funktionärer med budgetpost f̊ar. FIF vill bara synas mer.

Sk̊aning p̊apekar att det borde synas att FIF tillhör sektionen ocks̊a, s̊a att folk fattar.

Beslut: FIF f̊ar tröjor under kravet att sektionsloggan är med.

Vi ska diskutera hur sektionen ska synas ocks̊a; det verkar som att m̊anga tycker att sektionsloggan
ska vara med p̊a allas tröjor.

§12 Skyddsrummet

Vi har f̊att klagom̊al p̊a skyddsrummet, föreningar som har nollat borde g̊a in där och städa, p̊apekar
Mäsk. NollK har städat lite, men det m̊aste göras mer. N̊agon borde säga till spexet ocks̊a. Om DP, F6,
NollK, Foc och Spexet gör det innan nästa möte är det nog bra.
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§13 Övriga fr̊agor

• Balen: Lime tycket att BalNGT betyder att NollK arrar balen. Hon vill ha tydligare krav p̊a vem
som är med där, t.ex. att kassörerna m̊aste vara med. Folk är inte motiverade, för de blir intvingade.
Lime f̊ar skriva en motion.

§14 Nästa möte

Nästa möte blir 23 augusti 2010.

§15 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Kristina 13:00.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Jonas Flygare
Justerare
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