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Närvarande
Ordförande Cecilia ”Cissi” Hult

Vice Ordförande Otto Frost
Kassör Nils ”Spill” Wireklint

Sekreterare Daniel Svensson
Ledamot Tora Dunås

Ordförande DP Simon ”Stänkarn” Nilsson
Ordförande F6 Björn ”Teddy” Herder

Ordförande FnollK Daniel ”Drill” Andrén
Ordförande SNF Kasper Westman
Ordförande Foc Jonatan Rydberg

Ordförande FARM Madeleine Yttergren

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Nils Wireklint väljs till justerare.

§3 Rundabordet • Kärnstyret: Cissi har varit på KU-möte, där hon pratat med övriga styrelser.
Hon jagar instutionsrådsrepresentanter, det ska annonseras efter dem på Ftek.
Otto har mailat lite om bland annant plåster-tavlor (Teknisk Service hade inga,
så Kent är kontaktad), och även DP-rumsgolvet, vilket nu skall bytas. Tora har
varit på NU-möte, mer information kommer på övriga frågor.

• FARM: Har haft Chalmeristmiddag. Planerar nu inför studiebesöket på Ring-
hals i november, och även F-Dagen.

• NollK: Har varit på hajk, nollpoQuarlen etc.. Hjälper nu BalNgt och F6 att
arrangera balen.

• DP: Arrangerat nollning; herrkväll, rockpub etc.. Det har gått bra även om
nollningssjukan börjat dyka upp i patrullen.

• Foc: Bestämt datum för Foc-kör (24 sep). De har handlats, mekats och spelats.

• SNF: Har haft cocktail-party. De har även tagit upp diskussionen om studie-
platser igen, hur man kan förbättra dem och de tar gärna emot förslag.

• F6: Har arrangeratt Fu6. En del av sexmästeristerna har även hjälpt till att
servera på Chalmeristmiddagen, och jobbar nu på att förbereda bal och finalsits.
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§4 Föregående
mötesprotokoll

• Det är löst med Master-representant till programrådet.

• Angående sektionsstyrelseutbildningen så ska man anmäla sig med namn och
matpreferenser till Daniel, senast den 12 september.

• Vad det gäller SNFs uppgradering av Veckobladeriet så ska Marcus ”Mäsk”
Birgersson prata med CBS om hur de spelar in sina föredrag, och Kasper ska
prata med Peter Kumlin om han kan tänka sig att bli inspelad.

• På punkten om Studentportalen så visade det sig att Utbildningsutskottet inte
har möte förrens i oktober, men Kasper ska prata med dess ordförande snart och
då ta upp problemet. Har man någonting att anmärka på på Studentportalen
får man gärna meddela Kasper.

§5
Verksamhetsplan

Kärnstyret har gått igenom förra årets verksamhetsplan, och lagt till lite nya punkter,
bland annat att Ftek ska uppdateras med en engelspråkig översättning, och att vi
ska försöka se över invalsprocessen för de olika föreningarna. En uppdaterad version
av planen ska skickas ut.
Jonatan föreslår att man kan göra en separat verksamhetsplan åt SNF, som då kan
få flera av punkterna ifrån Styrets verksamhetsplan, eftersom att de redan är deras
uppgift. SNF får överväga hurvida de vill ha någon.

§6 Teambuilding Diskussionen om när vi ska ha den tas över en Doodle som Cissi lägger upp. Har man
förslag på aktiviteter kan man skicka ett mail till styret.

§7 Aspfrid Drill tar upp att man borde införa någonting liknande nollefriden till aspningen.
Aspar hamnar ju i en väldig beroendeställning när det faktiskt är sittande förening
som väljer in en stor del av den nya föreningen. Det är dock svårt att lösa med särskilt
DP och F6 som ju har sin aspning såpass sent, men under NollK-aspningen är man
ju asparna fortfarande ganska nya. Det går inte riktigt att motivera att människor
som kanske umgåtts i ett halvår helt plötsligt inte ska få vara i ett förhållande.
Överlag är det dock en väldigt bra punkt att lyfta i sina föreningar, men till skillnad
ifrån nollefriden så kanske det inte behöver vara en uttalad policy utan mer någonting
att tänka på och diskutera.

§8 Övriga frågor • FUM rapporterar: Det har varit kick off för FUM, där man bland annat
diskuterat om det går att ta fram någon form av central version av FiF. Det
har även varit diskussioner om vilken syn man ska ha på alkoholförtäring, för
det är ju ingenting man kan förbjuda, även om det finns en alkoholkultur som
borde göras någonting åt. Det pratades även om att skriva om disp-avtalen. En
varning kommer även upp om alkoholförvaring i föreningsrummen.

• NU: Tora rapporterar att det har varit mycket problem med insmugglande
av alkohol till Gasquen, och även folk som dricker i kön. Det har varit en hel
del diskussion om hur man kan förhindra det här. Teddy berättar om att hur
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F6 under sin nollningsgasque kontrollerade alla väskor, och då hitta en ganska
imponerande mängd alkohol. vSO försöker tydligen ta kontakt med alla som
smugglar in, då det faktiskt är en väldigt allvarlig överträdelse som kan leda till
att tillsdåndet dras in. Ett förslag på åtgärd är att svartlista de som försöker
smuggla in.
Det pratades även om klädkoden på Gasquen, och även om det inte finns någon
uttalad klädkod så borde de ansvariga utnyttja sunt förnuft i insläppet.
Man pratade även om att sektionerna borde skicka de sektionsaktiva på någon
hjärt och lungräddning, och kanske någon utbildning där man lär sig behandla
sår och dylikt.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 15 september 2011.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 12:57.

Cecilia Hult
Ordförande

Daniel Svensson
Sekreterare

Nils Wireklint
Justerare
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