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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

Marcus Johansson väljs till justerare.

§3 Fyllnadsval VBL

SNF har hittat en VBL-asp. Albin Jonasson-Svärdsby presenterar sig själv. Han vill göra mer, det börjar
bli lite monotont att g̊a p̊a Chalmers. Han har körkort, om det nu känns relevant.

Beslut: Albin Jonasson-Svärdsby fyllnadsväljs till VBL.

§4 Föreg̊aende mötesprotokoll

Sk̊aning har skrivit propositioner. Inga andra beslut att följa upp.

§5 Rundabordet

• Kärnstyret: Solle har varit p̊a NU-möte, det handlade mest om det nya provet Kraz och/eller
Solle m̊aste skriva. Lars har varit p̊a SU-möte och pratat om incidenthantering och lagt upp en
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plan för nollningen. Nya SO ska börja undersaka vad PR-föreningarna egentligen gör. Det kommer
mer om detta p̊a ett styretmöte i framtiden.

Solle p̊apekar att man absolut bör läsa de policys som finns om man är sektionsaktiv, n̊agot som
folk inte gör enligt undersökningar. Vi har fixat mötesordförande till sektionsmötet och köpt en ny
sektionsbil.

• FARM: har börjat sp̊ana p̊a F-dagen, och satt ett datum redan (2/11). De har kollat CERN-resa
ocks̊a, och ska nog flyga ner den här g̊angen. De letar sponskoppar till Focus ocks̊a; Broccoli är
intresserade av att ge oss kaffekoppar.

• NollK: har planerat NollK-kalas och g̊att p̊a MOS-möte. De lekte lekar. De har ätit tacos med DP
ocks̊a.

• DP: har inte arrat DuP, det var roligt. De har fixat lite med aspningen och ätit tacos med NollK.

• Foc: har gjort s̊a mycket ; växlat pengar, mekat flipper, fyllt maskiner, gjort Focmust och försökt
l̊ana bil fr̊an Drust. De har sagt åt Henning att han ska g̊a p̊a möten ocks̊a. Been there, done that,
tycker Lars.

• SNF: har fixat med Guldäpplet lite, bokat in BSD i tre läsperioder och inte s̊a mycket mer. De
har pratat lite sm̊att om aspning ocks̊a.

• F6: har filmat aspfilm, arrat sektionens dag och spikat aspschema (typ).

§6 Propositioner

§6.1 Sektionsbil

Vi har redan köpt en bil, s̊a vi lägger det här som fastställande av beslut istället.

Beslut: Vi lägger inte propositionen om ny sektionsbil.

§6.2 TV-skärm

Det kostar typ 10 000kr att köpa TV och dator. Mäsk tycker inte riktigt att Spidera ska styra över den,
han tror att det kommer hända för lite och att eventuella system inte kommer att fungera.

Kraz känner att vi kan l̊ata Spidera sköta det och utvärdera sedan. Vi kanske ska köpa glas till den
ocks̊a, men det tar vi sen. Det här tar nästan hela budgeten för framtida motioner, men pengarna är till
för att användas.

Beslut: Vi lägger propositionen utan modifikation.

§6.3 Fyllnadsval i kommittéer

Det här är vettigt. Vi kanske borde lägga till att sittande ska lägga förslag, men det behövs nog inte.

Beslut: Vi lägger propositionen utan modifikation.
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Möte 2010/11:STYR-23
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§7 Motioner

§7.1 Sk̊anes i termos

Vi tycker inte att det här bör behandlas i reglementet. Det är mycket bättre om DP har det här som en
tradition, det behöver absolut inte st̊a med i n̊agot reglemente. Vi g̊ar till beslut.

Beslut: Styret yrkar p̊a att avsl̊a motionen i sin helhet. Beslutet är inte enhälligt.

§7.2 Överflödig och øhlchef

DP vill ångra den fina propositionen styret lade förra året, d̊a øhlchefen blev förtroendevald och överflödig
blev övrig ledamot. Lars tycker att øhlchefen, som är en post med ansvar, ska valberedas och väljas av
sektionsmötet. Enligt tradition är överflödig serveringsansvarig, eftersom de var ansvariga för mat och
dryck.

Solle tror inte att det spelar n̊agon större roll vem som är förtroendevald, s̊a länge det är den personen
som är serveringsansvarig.

Det fanns tankar bakom att göra den här förändringen, och Lars har sv̊art att se varför man ska
ångra det ett år senare för att bibeh̊alla traditioner. DP motiverar motionen med att det var ”bättre
förr”. Det är ingen som har sett n̊agon direkt fördel, men inga nackdelar heller.

Vi är delade i tv̊a läger; n̊agra tycker att det är en onödig ändring, andra tycker att vi kan göra som
DP vill om det nu inte gör n̊agon skillnad. Vi g̊ar till beslut.

Beslut: Vi yrkar p̊a att vi inte har n̊agon åsikt, och att vi därför kan rösta igenom motionen. Beslutet
är inte enhälligt.

§8 Övriga fr̊agor

• Focusm̊alning: DP vill m̊ala om i Focus. De har f̊att klartecken fr̊an Teknisk Service, de väntar
bara p̊a rätt färg. Kraz funderar p̊a om sektionen ska f̊a vara med om bestämma om detta. DP
hade tänkt göra detta n̊agon g̊ang efter p̊ask. Vi kanske kan diskutera det här n̊agon g̊ang, om vi
f̊ar reda p̊a när det händer.

DP f̊ar höra av sig med förslag p̊a hur det ska se ut innan de sätter ig̊ang.

• Programr̊adsrepresentanter: Meffe undrar hur det fungerar. Ingen vet riktigt, det är ganska
odemokratiskt. Det ska fastställas p̊a sektionsmötet lp1, men vi m̊aste välja lite folk redan nu. SNF
och Kraz m̊aste vara där, men vi ska hitta en studentrepresentant ocks̊a.

• Festanmälan: DP undrar om de ska fortsätta festanmäla till oss även om de inte festanmäler p̊a
studentportalen. De är ju trevligt om de gör s̊a, men det är ju emot v̊ara regler s̊a det ska inte
hända.

§9 Nästa möte

Nästa möte blir 24 februari 2011.
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§10 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Kristina 13:01.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Marcus Johansson
Justerare
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