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Närvarande

Vice Ordförande Otto Frost
Kassör Nils ”Spill” Wireklint

Sekreterare Daniel Svensson
Ledamot Tora Dunås

Ordförande DP Simon 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

Otto öppnar mötet i Cissis frånvarande.

§2 Val av
justerare

Daniel Andrén väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Det fattades beslut, yttrades om motioner, rapporterades ifrån möten. Det går i det
här läget approximera det med ett ideal-möte.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: Kärnstyret (och Teddy och Madde) har varit på sektionsstyrel-
seutbildning. Den var väldigt givande och rekommenderas till nästa år. De har
även arrangerat ett sektionsmöte. Daniel meddelar att han har nu gjort upp
en råmall av protokollet, men kommer avakta mer med korrigering tills efter
Termoduggan på måndag. Tora har varit på NU-möte, där fokus har legat på
lokalfrågor, med t.ex. sittningslokaler och dylikt.

• FARM: Jobbar hårt inför F-Dagen och studiebesöket till Ringhals

• NollK: Delat ut foton till nollan, planerar omsits och aspning.

• DP: Håller fortsatt på med nya städsystemet, det verkar fungera bättre den
här veckan.

• Foc: Har arrat Foc-kör

• SNF: Har planerat LATEX-utbildning. Jana och Håkan var kanske inte jätte-
positiva, men det jobbas på. De har även startat en bokbytar sida och jagat
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aspar. På onsdag nästa vecka har de BSD där det ska pratas om odlat kött. De
har även fixat ett transfertryck med sektionsloggan.

• F6: Planerar Gasque, ET-Raj. De har även kokat och bränt ärtsoppa, lagat
mat till sektionsmöte och utvärderat chalmeristmiddagen med FARM

§5 Verkställande
av beslut

Cecilia fattade i brist på tid att sammankalla styretmöte beslutet att tillsätta Rickard
Lundmark till instutionsrådsrepresentant för Fundamental Fysik, var det okej?
Beslut: att godkänna Rickard Lundmark som instutionsrådsrepresentant för
Fundamental Fysik

§6 Val av
instutionsrådsre-

presentant MC2 Vi har en sökande, Maria Ekström, hon läser just nu första året på Nano.
Hon gillar att säga vad hon själv och andra tycker, och har en bakgrund som
kursutvärderare

Beslut: att välja Maria Ekström till instutionsrådsrepresentant för MC2

Rymd & Geo Vi har en sökande, Jenny Andersson. Hon läser just nu F3,5, och ger
överlag ett intresserat intryck.

Beslut: att välja Maria Ekström till instutionsrådsrepresentant för MC2

§7 Kontinuitet,
överlämningar,

etc.

Det tas upp en diskussion om hur kontinuiteten ser ut i de olika föreningarna. Det
är väldigt spritt emellan föreningarna. Det är framförallt FARM som har problem.
SNF har även historiskt haft det lite luddigt, men det verkar det senaste gänget tagit
hand om ganska bra, även om det var en jobbig situation nyligen där en stor del av
de sittande försvann och byttes ut.

Tora tar upp att man ifrån NU rekommenderar att man ska utvärdera nollningen

§8 Övriga frågor • Tvåan: Bilen är just nu på service, då växellådan krånglat. Det kommer kos-
ta 7500 kronor att reparera, och det är som så att försäkringen inte täcker,
någonting som Bilnisse tycker att den borde göra, så det käbblas lite fram och
tillbaka där.
Jonatan påpekar att man har sex månaders garanti om man handlar ifrån
bilhandlare. Det är lite oklart när bilen införskaffades men det är värt att kolla
upp väldigt snabbt.
Spill vill att om vi ska stå för reparationskostnaden så ska den finansieras med
en höjning av avgiften. Även om bilen fungerar felfritt så är den nuvarande
avgiften lite låg, och Spill ska se över vad avgiften bör ligga på i framtiden.
Det är även som så att bilen för körförbud väldigt snart då den inte besiktigats.
Förhoppningsvis kan detta göras väldigt snabbt efter reparation, men det kan
leda till att även om bilen repareras så kan vi inte använda den.
Spill får i uppdrag att kolla upp vad som gäller med bilen, inköpsdatum och
dylikt, och även prata med bilnisse.
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• Möten: Kasper ska på UU-möte nästa vecka, han tar gärna med sig förslag,
likaså Drill på MOS, Jonatan på FUM, Otto på SU

§9 Nästa möte Nästa möte blir 6 oktober 2011.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Otto 12:46.

Otto Frost
Vice Ordförande

Daniel Svensson
Sekreterare

Daniel Andrén
Justerare
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