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Närvarande

Ordförande Cecilia Hult
Vice Ordförande Otto Frost

Kassör Nils ”Spill” Wireklint
Sekreterare Daniel Svensson

Ledamot Tora Dunås
Kassör DP Jeanette Warnborg

Sexreterare F6 Jonas ”Christmas” Källén
Ordförande FnollK Daniel ”Drill” Andrén

Ordförande SNF Kasper Westman
Ordförande Foc Jonatan Rydberg

Vice Ordförande FARM Tomas Rydholm

§1 Mötets
öppnande

Cissi öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Daniel Andrén väljs till justerare.

§3 Rundabordet • Kärnstyret: KS har informerat Master-studenter lite kort om vad vi gör. De
har även haft en rundvandring med dem i huset. Otto har kollat om FARM
kan få ett eget rum, det ser mörkt ut, han ska även gå till Teknisk service idag
och kolla varför huset går in i föreningsrum. Drill berättar om hur FnollK såg
representanter ifrån huset (bland annat Åke) gå in i de olika föreningsrummen
och kontrollera. Nästa vecka drar styrets kärnverksamhet igång, vilket innebär
att kårmötena börjar.

• FARM: planerar F-dagen och chalmeristmiddagen. Finns intresse bland före-
tag för att komma på F-dagen

• NollK: Har arrat nollning. Inga incidenter.

• DP: Haft DuP och överRazkning, det har gott bra.

• Foc: Foc har mekat flipper och handlat.

• SNF: Har haft information med nollan om cocktail, utvärderare etc. Idag är
det cocktailparty som gäller. Tröjor är beställda.

• F6: Mycket möten, lite bastu och lite gasque, har gått bra.
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§4 Föregående
mötesprotokoll

• Daniel har kollat med Teknisk Service om att byta lås till DP-rummet. Det ser
mörkt ut men det ser ut som att man kanske kan byta lås med en annan dörr.
Daniel kollar.

• Otto ska kolla upp plåsterskåpen senare idag.

• Fototavla: Cissi tänker spontant att styretmötet nästa torsdag (8 september)
kan man ta små porträttbilder

• Cissi har mailat spidera för att kolla om TV i Focus är möjligt.

• SNF får köpa tröjor.

§5 Sektionsmöte Cissi föreslår att vi flyttar sektionsmötet i LP2 ifrån tisdagen till onsdagen LV5 då
det är EP-lab.

Beslut: Styret beslutar att flytta sektionsmötet LP2 till på onsdagen LV5.

§6
Budgetunderlag

Det ställs en förfrågan till de föreningar som har budgetposter hos Styret om de kan
kolla upp sin egen budget så att vi kan se om det är någonting som kan/behöver
justeras till årets budget. Detta skall göras innan LV3. Tomas pratar med FIF.

Cissi har även förslaget att de mindre föreningarna, t.ex. Blodgruppen och Väx-
teriet m.m. ska ha en gemensam budgetpost ur vilken det äskas pengar.

Drill tar upp en fråga om Phadder-tacken. Den fanns tydligen budgeterad för
både i Styrets budget och NollKs budget. Drill får i uppdrag att kolla upp hur det
ser ut i NollK.

Jonatan tar upp Spideras budgetpost, och möjligheten att köpa in en egen server.
Jonatan tar även upp vad posten utbildning är. Cissi tror att det är för till exem-
pel SUS-utbildningar (då åt Styret). Kärnstyret skall dock leta vidare efter vad det
egentligen är. Det är även flera poster som tas upp. Spill får i uppdrag att kolla upp
vad alla innebär.

Punkten Diverse projekt tas upp, och om den är nödvändig. Cissi påpekar att
Styret behöver en post för små utgifter, till exempel nya whiteboard-pennor eller
annat smått. Frågan kommer då upp om den borde sammanfogas med upprustnings-
posten. Det argumenteras för att det behövs separata poster, bland annat p.g.a. den
ena gagnar hela sektionens medlemmar, samtidigt som den andra bara underlättar
för Styret.

§7
Sektionsstyrelse-

utbildning

Det har kommit en inbjudan till en sektionsstyrelseutbildning lördag lv4. Kärnstyret
skall i största möjliga mån vara där. Övriga Styret ska gärna vara där, men det är
inget tvång. Christmas hälsar att Teddy kommer vara där.
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§8
Skåpsklippning

Kärnstyret har ett förslag om att LV3 sätta upp buntband och lappar om låsklippning
för att sedan några veckor sedan klippa. Frågan tas upp om folk som åker utomlands
en längre tid, men dessa har förhoppningsvis goda vänner.

Kasper tar upp förslaget om att Styret själva annekterar en mängd skåp, för att
sedan dela ut till studenter som förtjänar detta. Det är ju problem med vem som ska
ta hand om den administrativa delen, särskilt eftersom att GU också ska ha tillgång
till skåpen. Detta får funderas på till senare.

Beslut: Styret beslutar att så fort som möjligt sätta upp lappar och buntband.
Punkten om annektering av skåp får funderas över.

§9 Kläder Det finns i Styretrummet 1,5 halv säck överblivna kläder. Kärnstyret har som förslag
att ställa ut på FFA i Focus i någon vecka för att sedan skänkas bort till någon
välgörenhet.

Beslut: Styret beslutar att efter nollningen ställa ut kläderna i Focus på FFA, och
sedan efter en vecka ge till välgörenhet.

§10
Programråds-

representanter

Det har kommit en inbjudan till en programrådsrepresentantsutbildning. Det fattas
programrådsrepresentanter. Cissi har mailat till Håkan och Jana för att se om de
har några speciella önskemål. Jana har svarat att hon helst vill ha Styrets ordföran-
de, SNFs ordförande och SNFs vice ordförande samt gärna en mastersrepresentant.
Frågan tas upp om det är lämpligt att ha två F-are (de båda ordföranden) i TMs
programråd, förslagsvis kan man ha någon av årskursrepresentanterna för TM. Tora
tar upp att i sådana fall inte ha med alla årskursrepresentanter ifrån TM, det var
tydligen inte uppskattat.

Beslut: SNF får i uppdrag att kolla upp om de har några lämpliga representanter
till TM. Vad det gäller master-representant så annonserar vi efter det på Ftek.

§11 Övriga
frågor

• Sektionshästen: Har av kärnStyret inte varit en prioriterad fråga än så länge.

• Veckobladeriförändring: SNF har som förslag att styckvis filma föreläsning-
ar. Det skulle gå till som så att två studenter åläggs att vara på alla föreläsningar
och filma (givetvis mot kompensation). Dom vill lägga en proposition om en
budgetpost för kamera och mygga till föreläsare. Cissi påpekar att vi vill ha
godkännande ifrån iaf en föreläsare först. Otto tar upp att Chalmers BörsSäll-
skap har bra utrusning, och att man kan höra med dem. Jonatan tar även upp
CFFC. En kamera skulle ju även kunna användas av de andra föreningarna,
till exmpel till aspfilmer.
Frågan skall även tas upp på nästa utbildningsutskotts-sammanträde.
Styret är positiva till idén, men vill först se att Kasper undersöker eventuella
hyrkostnader mer först.
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• Studentportalen: Jonatan undrar vart man gnäller på studentportalen, och
om vi som Styret kan prata med programansvariga och låta dom föra frågan
vidare. Kasper får i uppdrag att ta upp det på nästa utbildningsutskott. Pro-
blemen som finns är ju bland annat att alla kan inte registrera sig, kurshemside-
länkar som leder helt fel. Programinformationslänkar etc är döda. Känner man
till fler problem så kan man maila Kasper på kasperw@student.chalmers.se
Jonas tar upp att en lista på döda länkar vore en väldigt bra att ha med sig
för att få dem att inse problemen.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 8 september 2011.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 13:01.

Cecilia Hult
Ordförande

Daniel Svensson
Sekreterare

Daniel Andrén
Justerare
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