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Protokoll fört vid styretmöte
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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 FnollK Daniel Andrén

Ordförande SNF Viktor Nilsson

Ordförande Foc Jonas Flygare

Ordförande FARM Daniel Pettersson

§1 Mötets öppnande

Kristina öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Jonas Flygare väljs till justerare.

§3 Föreg̊aende mötesprotokoll

Cederwalls present är beställd. Marcus har inte skrivit proposition. Kraz har inte pratat med vSO. Lars
har inte pratat med GU.

§4 Fyllnadsval av SNF-vice

SNF har dragit in en stackars asp som vill bli fyllnadsvald som vice ordförande (kontinuitetsgrupp 2).
Kasper presenterar sig själv — han är F1 och fr̊an Bor̊as. Relevanta fr̊agor följer, sedan g̊ar vi till beslut.

Beslut: Kasper Westman fyllnadsväljs till ordförande i SNF, kontinuitetsgrupp 2.

1
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§5 Rundabordet

• Kärnstyret: Har bokat sal till sektionsmötet, annonserat sektionsmötet, och nästan hittat en
ordförande. Vi har f̊att in 80 anmälningar till sektionens dag. Vi f̊ar dock räkna med minst 10%
bortfall, eftersom det var gratis. Kraz ska g̊a p̊a ledarskapsutbildning, hon f̊ar mat d̊a.

• FARM: har planerat patetmiddag och varit p̊a CHARM för att ragga företag. De har bestämt att
de ska åka till CERN ocks̊a.

• NollK: har planerat nollning och NollK-kalas.

• DP: har haft DuP och sektionsaktivastädning. Det gick nog fram att städningen är obligatorisk
den här g̊angen. De satte upp affischer ocks̊a.

• Foc: har gjort Focmust, och tänkte handla men det blev inte av.

• SNF: har fixat tre BSD-talare till de tv̊a BSD:erna som är kvar. De har fixat med Guldäpplet,
tyvärr kan ingen av vinnarna komma p̊a Sektionens dag men de kan komma p̊a BSD:n.

• F6: har haft gasque och sektionsaktivabastu. De har satt upp affischer ocks̊a, och det stora skynket
i GD.

§6 Definition: arrangemang

William har klagat p̊a att ”arrangemang” inte är tydligt definierat, och oroar sig för att det blir problem
om n̊agon paragrafryttare blir Styret. Han vill ha en tydlig definition p̊a vad som räknas som arrangemang
och därmed m̊aste anmälas och följa alkoholförbudet.

Marcus föresl̊ar att vi tar upp detta i v̊ar överlämning istället, och förklarar tanken bakom förbudet.
Det är sv̊art att definiera ett arrangemang när högskolan har en s̊a luddig definition själva.

Beslut: Vi skriver om det här i v̊ar överlämning.

Dessutom vill William att vi ska ge honom mer information när vi ber honom anmäla arrangemang.
Kraz föresl̊ar en mall som kan användas när man pratar med rustmästaren. Jesus tycker att det är
onödigt.

§7 Propositioner

§7.1 TV-skärm

Sk̊aning tycker att vi ska ha en TV-skärm i Focus där man kan visa information, reklam, företagsreklam
och sp̊arvagnstider. K̊aren tänkte ju göra n̊agot s̊ant här, men det lär ju inte bli av. N̊agon f̊ar komma
fram med ett ordentligt förslag, och Kraz tycker att det är ett förslag som absolut bör tas upp p̊a
sektionsmötet.

Beslut: Sk̊aning tar fram ett förslag.

§7.2 Överflödig

DP vill lägga proposition om att överflödig ska ha Sk̊anes med sig. Kraz, Lars och Sk̊aning tycker att
det här är typiskt motionsmaterial, inte n̊agot Styret ska lägga fram som proposition.

Beslut: DP f̊ar lägga detta som motion.
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§7.3 Ny biljävel

Vi borde lägga fram en motion om att bilnissarna ska f̊a köpa ny bil. Det är bra att ta upp p̊a sek-
tionsmötet, s̊a behöver vi inte f̊a köpet godkänt i efterhand.

Beslut: Sk̊aning skriver en proposition.

§8 Övriga fr̊agor

• Alkoholtillst̊and: Sk̊aning vill att Kraz pratar med vSO om att F6 m̊aste avlägga ett prov för
att f̊a alkoholtillst̊and till ET-rajet. Tillst̊andet till Sektionens dag har vi f̊att, i alla fall.

• Koppar: Lars (och Ubbe) tycker att det borde finnas företag som kan ge bort koppar/muggar till
oss, eftersom de försvinner. FARM ska prata med lite företag om det — Broccoli verkade vara p̊a.

• Cederwall: Ska vi säga n̊agot till Cederwall, undrar Kraz. Solle tycker att Kraz ska skriva ett tal,
och det kan hon. Typ.

§9 Nästa möte

Nästa möte blir 17 februari 2011.

§10 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Kristina 12:40.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Jonas Flygare
Justerare

3


