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Närvarande

Ordförande Cecilia Hult
Vice Ordförande Otto Frost

Kassör Nils 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

Representant Foc Johan Arvidson
Ordförande FARM Madeleine Yttergren

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Daniel Andrén väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående möte blev det väldigt mycket mötesrapporter, men det fattades även en
hel del beslut. Datum spikades för Sektionens dag och Bandartjobang och DP ålades
att ta fram en policy för hur Focus får utnyttjas av folk utanför sektionen. Det kom
även upp en liten diskussion om bilden av F-aren i samhället. Värt att notera är även
att det numer finns en Google Spreadsheet med Styrets fattade beslut, för enklare
uppföljning.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: Cissi pillar med projektet översyn naturvetenskap. Ska förhopp-
ningsvis snart komma ut en enkät till berörda studenter.

• FARM: Planerar F-dagen

• NollK: Har satt upp asp-affischer. Även bjudit på kaka och planerat aspning.

• DP: Haft DuP, planerat DuP, planerar sektionsaktiva-städning och jobbar även
med att få in de nollan som inte städat på sin tid till uppsamlingspass.

• Foc: Har fyllt på automater och lagat flipper. Ska försöka handla imorgon.
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• SNF: Hade planerat ett möte med studievägledarna om deras uppgifter, men
det fick ställas in p.g.a. sjukt barn. Diskuterade istället möjligheten att öka
svarsfrekvensen på kursutvärderingarna. De har även fixat finansiering för LATEX-
kurs för F. Den kommer ligga i LP3.

• F6: Hade Gasquesittning i fredags, och planerar nu inför ET-rajet och nästa
Gasque.

§5
Sektionsaktiv-

städning

Cissi tar upp att föreningar i samband med sin tid för sektionsaktiva-städning borde
kolla sin plats i skyddsrummet. Stänkarn ska försöka lägga in det i planeringen för
dagen.

Diskussionspunkter

§6 Utvärdering
LP1

Sittande Styret är tydligen trevliga personer. Högt i tak har de också.
Överlag är folk nöjda med diskussionsklimatet.
Vad det gäller lite större projekt så känns det som att det är dags att ta tag i nu i
LP2, och försöka ha en lite bättre kontinuitet i det hela.
Det kommer även upp att vi borde försökt få in en team-building tidigare, även om
det är svårt att hinna med.
Frågan ställs om hur Styret profilerat sig mot nollan, om vi faktiskt som helt styre
presenterat oss någon gång. Till nästa år kanske alla ska försöka vara med på sek-
tionsföreläsningen och presentera sig kort. Det är ju visserligen så att det händer
så mycket under nollningen så att det är tveksamt att det sätter sig. Det är ju inte
försent att göra det i LP2. Hela Styret verkar vara överens om att det är en bra idé.
Tora får i uppdrag att leta upp en bra tid.
Mötena ses som en bra möjlighet att stämma av med föreningar vad som händer.
Det har kanske inte åstadkommits så mycket nu i LP1, men det behövs faktiskt en
slags uppstartsperiod också.

§7
Alkoholförbudet
på Focus/Vad är

ett
arrangemang?

Alkoholförbudet i sin nuvarande form följs inte särskilt bra. Diskussionen går hurvida
förbudet ska förändras, eller kanske till och med tas bort. Otto berättar att på vissa
andra sektioner där det är totalförbud för festande i sektionslokalen så sker spontan-
fester på sämre platser (datasalarna etc).
Som det är nu har vi ju en bok där det ska skrivas i en ansvarig, men om en väktare
dyker upp räcker inte det, utan man ska ha även arrangemangsanmält sedan tidigare.
Överlag är det inte positivt till att släppa förbudet helt. Det kan spåra.
Teddy ställer frågan om vi ens ”får” tillåta folk dricka i Focus. Det är tydligen väldigt
luddigt formulerat enligt Cissi.
Chalmers har väldigt tydliga policys vad det gäller festande, och ska de följas lutar
det mot totalförbud.
Styret verkar vara ganska överens om att vi ska tydliggöra vad förbudet går ut på,
och lite smått varför.
Att bara ha kvar förbudet som det är anser man är ekvivalent med att inte ha något
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förbud alls, då det inte fungerar nu.
Dessutom tas det upp att minsta sätt som vi ger tillåtelse till att dricka på kan leda
till problem med väktarna, då om det inte är anmält arrangemang för dem är förbju-
det.

Stänkarn tar upp att om man har ett arr där man arrangemangsanmäler så är det
värt att anmäla för hela kvällen. Om man anmäler för snålt med tid kan väktare
komma och ifrågasätta.

Punkten med städning tas upp, vem är det egentligen som är skyldig att städa om
det ser helvetiskt ut. Det känns ju som att har man arrangerat någonting som leder
till att folk skitar ner toaletterna har man ju ett visst moraliskt ansvar att faktiskt
städa upp.

Efter mycket snack så...

Beslut: att från och med idag så slopar vi boken, och ska på nästa Styretmöte
arbeta fram ett förslag på en bättre affisch, som tydligör vår ställning i frågan.

§8 Övriga frågor • Tvåan: Det har inte gått så bra med bilen. Bilnisse har fått en faktura på re-
parationen, med istället för de muntligt utlovade 7500 kronorna så var fakturan
på 31000 kronor. Dessutom finns felet kvar. Utvecklingen måste följas upp.

• Affischtid: Hur är det med att ta ner affischer man har satt upp? Det är sagt
att varje affisch man sätter upp ska ha ett datum för nedtagning på.

• Vinglas: Teddy har kontakter från vilka han kan fixa ca. 200 vinglas. Det
tycker Styret låter jättebra.

• Svarsfrekvenser på Kursutvärderingar: SNF har ett förslag att för att
öka svarsfrekvensen på utvärderingarna så ska man bjuda den klass med bäst
svarsfrekvens på fika, och skulle vilja ha pengar till detta. Detta får diskuteras
vid ett senare tillfälle.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 27 oktober 2011.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 13:01.

Cecilia Hult
Ordförande

Daniel Svensson
Sekreterare

Daniel Andrén
Justerare
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