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Närvarande

Ordförande Kristina Berndtsson

Vice Ordförande Lars Lundberg

Kassör Soheil Bashirinia

Sekreterare Simon Sigurdhsson

Ledamot Marcus Johansson

Rustmästare DP William Hallberg

Ordförande F6 Jonas Landberg

Ordförande FnollK Louise Kempe

Ordförande SNF Helena Jakobsson Larsson

Ordförande Foc Jonas Flygare

Ordförande FARM Karin Skoglund Keiding

§1 Mötets öppnande

Kristina öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Jonas Landberg väljs till justerare.

§3 Föreg̊aende mötesprotokoll

Inga beslut att följa upp.

§4 Rundabordet

• Kärnstyret: Kraz har inte gjort s̊a mycket, men vi har haft bandartjobang. Vi har bokat sal till
sektionsmötet, pratat med Bertil och lite annat. Lars var p̊a SU-möte ocks̊a. Det var tydligen inte
värt en egen punkt, men de pratade lite om CSN. De ska lägga in en fin kurs för att “lösa” problemen
temporärt. De pratade om Akademihälsan ocks̊a, det kan vara bra om vi pushar information om
det lite mer eftersom folk inte verkar veta om det.

• FARM: gör ett fint programblad och affischer till F-dagen. Schemat är typ spikat ny ocks̊a. MC2
ska tydligen ha en LASERshow. De har f̊att in tillräckligt m̊anga värdar, vilket är bra.
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• NollK: har p̊abörjat sin aspning med förfest till pubrundan, toksits och postmys. Det är phadder-
tack p̊a lördag ocks̊a. De har alldeles för m̊anga aspar, typ 35 stycken.

• DP: har haft pubrunda.

• Foc: har pantat mycket och handlat mycket. Man kan inte vaska i Focumama längre, men Lime
säger att man kan vaska hos NollK istället.

• SNF: hade cocktailparty med UO och vUO som pratade om anonyma tentor och CSN. Helena har
varit p̊a UO-möte ocks̊a — det var mest information om PA. De planerar aspning och BSD. De
har informerat om inval till SNFm ocks̊a.

• F6: har haft DuP.

§5 Fotons field trip

Foton vill ha bidrag till lite utflyker och annat. Det g̊ar, enligt reglementet. Lars tycker att de ska ha ett
färdigt förslag först. Kraz tycker det verkar konstigt med budgeten, men vi kan nog lägga in det under
övriga projekt. Vi f̊ar använda den posten lite som vi vill.

Vi tar ställning när de kommer in med ett färdigt förslag.

§6 Focusfonden

DP vill köpa nya soffbord för 9-10 000kr. De känner att det är bättre att lägga det p̊a Focusfonden än
att lägga det p̊a rustbudgeten, eftersom det inte riktigt är löpande underh̊all.

Kraz tycker att det verkar vettigt, med undantag för att det är träfanér. Det är det här Focusfonden
ska användas till ocks̊a. DP f̊ar prata med Solle s̊a löser de situationen.

Beslut: DP f̊ar köpa in bord efter diskussion med Solle.

§7 Solros fr̊agar. . .

Solros vill köpa en kassaapparat med kortläsare, och han finansierar det gärna. Det tycker inte vi är okej,
vi f̊ar köpa en själva om vi vill. Det kanske kommer när insyningen kommer.

Vi skulle ju kunna ta k̊arkort, men det f̊ar vi fr̊aga k̊aren om.

§8 Mäsk access

DP vill inte att Mäsk ska ha tillg̊ang till skrubben. Han svinnar för mycket, och DP tycker att det innebär
en “stor ekonomisk risk”. Ett förslag är att han f̊ar access mellan typ 0800-1700 varje dag. DP har pratat
om det här och tagit ett eget majoritetsbeslut. De har dessutom redan tilldelat Mäsk en varning i fr̊agan.

Beslut: Vi bordlägger fr̊agan och diskuterar med Mäsk nästa möte.
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§9 Programansvarig

SNF har varit p̊a UO-möte och f̊att en lista p̊a sökande till PA, men F verkade inte ha n̊agon alls. Det
tyckte SNF var konstigt, s̊a de har mailat en massa människor och fr̊agat om det var fel n̊agonstans. De
har mailat Jana ocks̊a eftersom hon sagt att hon skulle söka.

Det är en massa papper som ska in imorrn ocks̊a, s̊a det kommer kanske en ny lista efter det. Vi kan
prata med rekryteringsgruppens ordförande ocks̊a s̊a att vi f̊ar en utökad ansökningstid, eller s̊a f̊ar vi
vakanssätta posten och se vad som händer.

Kraz tycker att det här är “jävligt nonchalant”.
De trodde dessutom att det skulle vara jättehögt söktryck, minst fyra kandidater per program, men

s̊a blev det ju inte.
Kraz vill att vi ska göra n̊agot ocks̊a, det ligger ju definitivt i v̊art intresse att f̊a en bra program-

ansvarig. Lars tycker att vi ska prata med rekryteringsgruppen och se till att f̊a förlängd ansökningstid,
och sedan bedriva lite seriös headhunting. Kraz ska prata med k̊aren om det ocks̊a.

Beslut: Marcus pratar med v̊ara representanter och övrigt folk om det här.

Vissa sektioner vill dra i nödbromsen och stoppa det här ocks̊a, men det verkade inte vara n̊agon
vettig idé. Omstruktureringen har ju n̊agra bra sidor ocks̊a, även om den är framstressad.

§10 Övriga fr̊agor

• Japan: Japan är tjock.

• DP-rum: DP vill ha sitt gamla rum.

• Lucia: Tomte och Lucia vill ha mat p̊a Luciasittningen. Det tycker vi inte att han ska f̊a.

• Skvaller: Marcus p̊ast̊ar att Kraz och Lars h̊anglade i tisdags. “Tv̊angla” är ett mer korrekt
uttryck.

§11 Nästa möte

Nästa möte blir 11 november 2010.

§12 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Kristina 13:00.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Jonas Landberg
Justerare
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