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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 SNF Helena Jakobsson Larsson

Ordförande Foc Jonas Flygare

Ordförande FARM Karin Skoglund Keiding

Representant FnollK Simon Larson

§1 Mötets öppnande

Lars öppnar mötet. Kraz is nowhere to be found, men trillar in n̊agra minuter senare.

§2 Val av justerare

Helena Jakobsson Larsson väljs till justerare.

§3 Rundabordet

• Kärnstyret: har haft sektionsmöte. Det var folk säkert p̊a; vi fick i alla fall igenom tv̊a proposi-
tioner.

• FARM: har pratat med kärnstyret, f̊att ett betalande företag till F-dagen och ringt runt och
planerat ännu mer. De fixar en annons till Finform ocks̊a. De har bokat Lars Brink som talare
ocks̊a; han är jättetrevlig.

• NollK: har fixat aspning och gjort en massa utvärderingar.

• DP: har haft DuP som vanligt, försökt f̊a ihop ett lag till lappfejden. De har lagat mat till sektmötet
ocsk̊a, men det var mest Otto. De hade caps för att sörja insyning och fira dumväst.

• Foc: har mest planerat inför Focköret. De har lagat CV av n̊agon konstig anledning. Focköret är
sluts̊alt.
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• SNF: hade BSD ig̊ar med Sound & Vibration. Föreläsaren var trevlig, föredraget var bra. De gick
igenom propositionen om SNFm. De ska eventuellt skicka Meffe att prata med n̊agot masterpro-
gram, de vill ha input ang̊aende ombyggnaden. De har varit p̊a utbildning hos k̊aren (UO), och det
tyckte SNF var bra. De ska p̊a programr̊adsmöte idag. Varken SNF eller Kraz vet var det ligger.
“Delfinen”, tror Jesus. De planerar cocktailparty ocks̊a.

• F6: var p̊a kalas förra onsdagen (det var därför Japan inte var här förra veckan). De var och
handlade ig̊ar — det finns ingen bil, s̊a de åkte buss.

§4 Föreg̊aende mötesprotokoll

Inget att följa upp fr̊an förra mötet.

§5 Representant till rekryteringsgrupp, PA

Vi ska hjälpa till att rekrytera en ny Cederwall, s̊a vi behöver tv̊a representanter (en ordinarie och en
suppleant) innan m̊andag. N̊agon undrar om man f̊ar mat, och det tror vi att man f̊ar.

Kraz föresl̊ar att vi väljer n̊agon utanför. Tuss kanske, vi kan ju slänga allt p̊a honom tycker Solle.
Det är ju gratis mat trots allt.

Marcus tycker vi ska välja n̊agon som redan är uppe p̊a masterniv̊a, s̊a att man kan ha åsikter om
alla; de flesta kandidaterna kommer ju vara fr̊an högre årskurser känns det som.

Men Jesus vill inte, det är “inte hans grej” att g̊a p̊a möten. Vi fr̊agar Tuss istället.

Beslut: Vi pratar med Tuss om det. Annars löser vi det p̊a annat sätt.

§6 Insyningen

Mäsk är rädd att GU kommer att g̊a in och supa p̊a v̊ar del efter förbudet. Kraz tror inte att det är ett
problem. Vi kan ju prata med dem innan provperioden g̊ar ig̊ang.

Solle tycker dessutom att vi borde ha en plan för vad som händer om det inte g̊ar att insyna; Marcus
tycker att vi kan ta tag i det när vi ser hur provperioden löser sig. Det är ju strösupandet som har varit
ett problem, s̊a det kanske kan vara en bra idé att ha kvar provperioden änd̊a.

Vi borde ansl̊a det d̊a, s̊a att vi n̊ar ut till alla. Japan tycker att man kan g̊a ut till klasserna och
berätta; Mäsk tycker att vi kan maila. Vi kanske kan ha med det i nyhetsbrevet. . . och Finform?

N̊agon lämplig kan prata med GU p̊a onsdag. Kraz och Lars är lämpliga. Vi borde prata med k̊aren
ocks̊a; de är ju lätt p̊a v̊ar sida. De kan h̊alla oss i handen. . . vi kan prata med Anders. Huset borde vi
ocks̊a prata med. Vi ska prata med Åke. . . men det har nog hamnat uppe p̊a prefektniv̊a, och d̊a f̊ar vi
inte svar förrän vi har en ny prefekt nästa år. Per vill nog inte ta i det nu när han ska sluta.

Beslut: Kraz och Lars pratar med GU när de har möte nästa vecka.

Beslut: Kraz pratar med vSO p̊a k̊aren, s̊a de kan hjälpa till.

Beslut: Kraz mailar (eller pratar med) Åke om det hela.
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§7 Renovering av DP:s jävla rum

Sk̊aning tycker att vi kan prata med huset s̊a att de reparerar i alla fall taket och golvet i DP-rummet.
Mäsk vill ha kaklat golv ocks̊a, men det kan ju vara lite mindre troligt. Vi kan prata informellt med
Åke, men vi kan vara formella om vi vill eftersom vi precis g̊att p̊a, och därmed inte vet hur det blev s̊a
hemskt där inne.

Mäsk vill att vi säger till innan renoveringen börjar, s̊a att den inte blir en överraskning i stil med
“Extreme Home Makeover”.

Beslut: Kärnstyret pratar med Åke om saken.

§8 NollK:s aspbudget

Solros vill ha mer pengar. Soheil vill veta hur mycket de använde p̊a nollningen, det gick 150 000kr enligt
Solros. De hade en del när de gick p̊a, främst i kassa och streckskulder. Kanske 40 000kr, varav 25 000kr
i kassan och 15 000kr p̊a kontot. Han tror att han landar p̊a ungefär samma.

De borde inte f̊a beh̊alla sina pengar över året, tror Sk̊aning — det borde vara samma som för F6 och
DP (med basloppsdefinitionen). Kraz tror att vi inte f̊ar ta pengarna, eftersom vi har f̊att dem specifikt
för att använda p̊a nollningen.

Solros har mycket pengar redan. De vill lägga typ som förra året; 6 000kr fr̊an egna pengar och lite
mer för phaddertacken. De tänkte använda egna pengar istället för styrets till phaddertacken. De vill
lägga pengar p̊a oxfilé, men de kan nöja sig med att lägga totalt kanske 10 000kr p̊a aspningen. De vill
använda sina egna pengar, men Solros tycker att vi ska bestämma vad de f̊ar göra med sina pengar.

OPHA kostar ju en hel del, det verkar inte som att de f̊a saker gratis i år. Men det är inte s̊a mycket
det handlar om. Styret har inga problem med att l̊ata FnollK använda 10 000kr, vi har ju inte jobbat
s̊a h̊art för att f̊a pengarna. Det är dessutom pengar fr̊an förra året, s̊a att de använder dessa istället för
nollningspengarna.

Beslut: FnollK f̊ar använda 10 000kr av sina egna pengar till sin aspning.

§9 Övriga fr̊agor

• Ölkylar: Ölkylarna är väldigt gamla, enligt DP. De fungerar inte alls bra, s̊a det kanske är dags att
byta ut dem. Vi har ju f̊att och/eller l̊anat dem, s̊a vi borde veta hur det ligger till innan vi r̊akar
slänga dem. Vi borde prata med vSO, s̊a att vi f̊ar veta hur det fungerar. DP ska testa kylarna
imorrn p̊a DuPen. Mäsk tyckte att vi har ju en massa pengar i Styret, s̊a vi kan ju köpa nya kylar
för lite av pengarna. Vi kanske kan f̊a (eller l̊ana) kylar istället. Om kylarna inte funkar s̊a behövs
det nya kylar till pubrundan och/eller ET-rajet. Vi f̊ar inte prata direkt med Carlsberg, vi m̊aste
g̊a genom k̊aren!

• Reklamskärm i Focus: Dator/TV-skärm i Focus med information, reklam och annat kan vara
en bra idé att lägga pengar p̊a. Det blir ju mer enhetligt än en massa lappar överallt. Dessutom
kan man ge plats till företag. K̊aren var stolta över sina skärmar, de kanske skulle se till att det
fanns s̊ana p̊a sektionerna ocks̊a. K̊aren hade ju velat ha sina “jävla” meddelanden p̊a dem, tyckte
Mäsk. Vi kanske kan ha en egen skärm ocks̊a? K̊arens idé l̊ag i vilket fall l̊angt fram i tiden, s̊a det
är inte aktuellt just nu. Kärnstyret kan titta lite p̊a det.

• Skvaller: Kraz undrar om det är n̊agot roligt som har hänt. DP har köpt en helt underbar griffel-
tavla, F6 älskar DP för att DP köpt in den. Kraz tycker inte att det är skvaller.
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• Möte med Cederwall: Styret ska prata med Martin om H̊akan, s̊a SNF kanske borde ha n̊agon
fr̊an TM där. Det är ju vettigt, i s̊a fall. Tora vill vi ha, men hon är nog upptagen d̊a. Helena kollar
igen. Sk̊aning tänkte ocks̊a vara där.

§10 Nästa möte

Nästa möte blir 7 oktober 2010.

§11 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Kristina 12:45.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Helena Jakobsson Larsson
Justerare
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