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Närvarande

Vice Ordförande Lars Lundberg
Kassör Soheil ”Solle” Bashirinia

Sekreterare Simon ”Skåning” Sigurdhsson
Ledamot Marcus Johansson

Ordförande DP Marcus ”Mäsk” Birgersson
Ordförande F6 Jonas ”Japan” Landberg

Ordförande FnollK Daniel ”Drill” Andrén
Ordförande SNF Viktor ”Meffe” Nilsson
Ordförande Foc Jonas ”Jesus” Flygare

Representant FARM Madeleine Yttergren

§1 Mötets öppnande
Lars öppnar mötet.

§2 Val av justerare
Daniel Andrén väljs till justerare.

§3 Föregående mötesprotokoll
Solle har kollat på det här med informationstavlorna, men inte frågat Teknisk Service. Focusgruppen har
inte kommit igång än — Lars ska kalla till ett möte.

§4 Rundabordet
• Kärnstyret: Kraz har fått gratis lunch hela veckan. I övrigt har vi fixat aspschema och grejer.

• FARM: håller på med CERN, kollar på flyg hos olika företag och sådant. Intet nytt på koppfronten.

• NollK: har hetsats av MK; de måste lägga in lokalbokningar nu typ — alltså har NollK planerat
nästan hela nollningen nu.

• DP: har haft DuP, tror de. Planerat lite aspning också.

• Foc: har satt upp lite asplappar. De ska inte teambuilda i Skottland (det är svindyrt), så det blir
Borås istället.
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• SNF: har hittat programrådsrepresentant, men inte så många aspar. Det har hållits kursnämnd
med Erland också.

• F6: frånvarande — trillar dock in mot slutet av §5 Tillstånd, F-dagen.

§5 Tillstånd, F-dagen
Vi kommer använda fem tillstånd det här halvåret, så vi har sju kvar till hösten; endast två blir över till
nollningen. Förra året var det tre insynade arr på nollningen; MatteDuP, Provsits och Finalsits. Eftersom
Ljusgården kräver tillstånd så måste Finalsitsen ha ett; Provsitsen ska lämpligtvis också ha ett. Det är
nog MatteDuPen som ryker.

Beslut: Det blir inget serveringstillstånd till MatteDuPen.

§6 Skärm & dator till Focus
Skåning försöker presentera förslaget, men ointresset är enormt. Kraz föreslår att Skåning tar upp det
här med Focusgruppen istället.

Beslut: Skåning tar upp det här med Focusgruppen.

§7 Lunchflipper
Focumateriet vill att man ska få spela flipper från 12:45, så att man hinner spela under lunchen. Lars
känner dock att tanken med ”förbudet” var att man skulle kunna softa efter sin lunch (dvs. 12:45-13:15).
Delar av Foc tyckte att det skulle underminera flipperkulturen, men Marcus föreslår att man istället kan
anordna flipperträffar för att bibehålla denna.

Kraz föreslår att vi tillåter flipper från 12:45 på prov; Foc fixar nya lappar.

Beslut: Vi inför flipper från 12:45 på prov. Foc fixar nya lappar.

§8 Sektionsaktivautbildning
Lars har en känsla av att det finns dålig sammanhållning bland sektionsaktiva och att folk inte har koll på
hur man jobbar bra, hur man kan få hjälp av Styret, etc. — därför vill han ha en sektionsaktivautbildning.

Det är inte framför allt tänkt för de som sitter i Styret, utan de som inte syns lika mycket. Andra
sektioner har startat upp sånt här och tycker att det är jättebra. Marcus undrar vad de andra sektionerna
har med; Solle säger att det handlar om att diskutera vad föreningarna förväntar sig, var Styret förväntar
sig, vad man representerar som sektionsaktiv och sådant.

Även enkla små tips, typ ”tänk på det här”, kan också vara med under utbildningen. Det är inte någon
utbildning med en massa Powerpoint-presentationer, utan mer en sammanhållningsgrej. Styret funderar
på att anordna den någon gång i Maj, men Marcus tycker att det är bättre att ha den i Augusti. Han
tror att mycket faller bort under sommaren. Innan nollningen tycker Skåning att det ska vara i alla fall.

Mötet tycker i alla fall att det verkar vara en bra och givande idé. Vi kan prata med andra sektioner
och se hur de lagt upp sina utbildningar.

Beslut: Kraz kollar med andra sektioner om hur de gör det här.
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§9 Övriga frågor
• Bil: gamla bilen är inte såld än. Nya står nära den gamla, på random ställen. Ett nytt boknings-
schema är på väg.

• Fundering: NollK undrar vem som betalade studietekniksföreläsningen, Kraz tror att det går
igenom kåren men alla tror inte på detta. Fjolårets NollK vet inte. Lars tycker att det är typisk
NollK-utgift, men Kraz tycker att programmet/kåren kan betala. Är det Akademihälsan så betalar
kåren.

• Soffan: Lars och Skåning vill att den hemska soffan ska bort. Den är bara ivägen och agerar
avlastningsplats, det är ingen som sitter i den. Lars meddelat att han vill ha bort den, och att han
egentligen bara undrar om man vill ställa den någonstans eller om den ska slängas.
Den ska inte agera klädhängare, då är det bättre att vi köper en sådan. Den vi har nu är ju full —
man kanske inte ska ha overaller på klädhängaren.

§10 Nästa möte
Nästa möte blir 24 mars 2011.

§11 Mötets avslutande
Mötet avslutades av Lars 12:45.

Lars Lundberg
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Daniel Andrén
Justerare
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