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Tid: 12:06
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Cecilia Hult
Vice Ordförande Otto Frost

Kassör Nils ”Spill” Wireklint
Sekreterare Daniel Svensson

Ledamot Tora Dunås
Ordförande DP Jeanette Warnborg
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

Jonatan Rydberg väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Styret ska presentera sig för nollan! SNF frågade även om man kunde få pengar till
fika för den årskull som utvärderar mest/bäst.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: Cissi jobbar på med Översyn Naturvetenskap. Kärnstyret ska
nästa onsdag på möte med GU-fysik, för att diskutera hur vi kan arbeta ihop.
På onsdagen ska även några ur kärnstyret träffa Jana för att försöka knyta
starkare band med programledningen. På måndag så kommer kärnstyretmötet
gästas av vår kontakt i kårledningen, vO, Axel.
Otto, Daniel och Spill har klippt skåpslås, det råder delade meningar hurvida
det var kul eller inte.
Tora har varit på möte angående Naturvetargården, där de tagits upp förslag
på lokalförändringar.

• FARM: Jobbar med att få folk till Ringhals-besöket. Har F-dagen nästa vecka.

• NollK: NollK har haft en lyckad asplunch. De fick hela 40 namn till asp-listan.
Aspningen börjar sen ikväll med förfest till pubrundan.

• DP: Arrangerar pubrunda ikväll. De har även haft teambuildning.
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• Foc: De har satt upp en TV, och numer finns Focs News Live, där man kan
få med reklam om man mailar Foc. De har även fyllt på automater och mekat
flipper.

• SNF: De ska idag ha cocktail-party. Det som i övrigt är stort för den här
läsperioden är kårens rättssäkerhetsdokument, som det ska jobbas med. Det
har kommit ett utkast som finns på styretmailen, på vilken anmärkningar kan
ges. Kasper vill även gärna ha mail-adresser till folk som är intresserade av
rättssäkerhet som kan vara med och hjälpa. De har även bokat möte med
CHOCS. Likaså med studievägledarna.

• F6: Har haft ett riktigt lyckat ET-raj. I nuläget planeras för LP2. De har
Gasque i LP2, Luciasittning senare och även gemensam omsits med DP och
NollK.

§5
Alkoholförbudet

på Focus

Diskussionen gäller vad det ska vara för regler om alkoholförtäring i Focus. Det finns
ett sektionsmötes-beslut (2010-09-28) på att fram tills dess att Focus blir insynat
ska vi agera som att det faktiskt är insynat. Det fungerar ju inte så bra i nuläget.
Förslaget är att tydliggöra, med information och affischering, att Det är förbjudet att
dricka alkohol i Focus när det inte är ett anmält arrangemang.
Otto tar upp att vi borde göra någonting med det tidigare nämnda sektionsmötes-
beslutet, framförallt sätta ett slutdatum på det, men det får ju bli till sektionsmötet.

Beslut: Daniel ska trycka upp affischer med ovan nämnda text, för att sätta upp i
Focus, han ska även skicka ett påminnelsemail till sektionsaktiva-listan. I övrigt ska
de närvarande på mötet prata med sina föreningar, så att dessa föregår med gott
exempel.

§6 Lathund för
studenter

Otto jobbar med att ta fram en lathund för nya studenter, där det ska stå vem man
ska vända sig till om man vill veta/ändra vissa grejer. Han vill gärna ha in förslag
på vad som kan tänkas finnas med.
I nuläget är det framförallt SAMO, SNF, PA, sen föreslås Utbildningssekreterare,
studievägledare (gärna skillnaden mellan de två senast nämnda också), även Teknisk
Service föreslås, likaså helpdesk och ITS. Mer förslag mottas gärna över mailen.

§7 Datum för
teambuilding

Folk har varit dåliga med att fylla i Doodlen. Därför tar vi tillfället i akt och sätter
nu på söndag. Sen föreslås det laserdome. Det kostar 100 kr för 40 min.

Beslut: Daniel bokar laserdome till söndagen den 30e.

§8 Uthyrning av
Focus

Efter lite diskussion har DP kommit fram till att om de ska hyra ut till folk utanför
sektionen så måste vara en sittande patrullman med på festen. Det är dock inget
obligatoriskt för en patrullman att ta på sig, utan vill de inte så behöver de helt
enkelt inte hyra ut.
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§9 Info om
städning av

styretrummet

Kärnstyret ska städa styretrummet på söndag klockan 15.00. Det är alltså en bra idé
att plocka upp grejer man inte vill ha slängda ifrån golvet.

§10 Övriga
frågor

• Tvåan: Tvåan strular vidare. Den ska in på verkstan igen snart, även om den
är körbar nu.

• NU-möte: Tora ska på NU-möte nästa vecka, där det framförallt ska diskute-
ras alkoholpriser. Hon tar gärna input från både DP och F6, som verkar vara
nöjda med dagens priser. Det ska även pratas om föreningsaktivas syn på alko-
hol. Teddy tar upp att läkaren som talar på SUS-utbildningen var väldigt vettig
att lyssna på, och om man kan få honom att prata inför dels sektionsaktiva och
kanske nollan vore det inte helt fel.

• Brandlarm: Inför ET-rajet i fredags så gick det ett brandlarm då stekos ifrån
köket läckte in i skrubben. Teddy ska prata med teknisk service om hur man
kan åtgärda detta.

• Diskmaskinen: DP har fått en lucka till diskmaskinen nu, som ska monteras.
Annars har F6 hittat en firma som kan felsöka sådana diskmaskiner för ≈ 750kr

• Vinglas: Teddy har kontaktat resturangen, men inte fått något svar (se före-
gående protokoll för mer information).

• Facebooksidan: Vad finns det för policy för att lägga upp information på
sektionens Facebook-sida? Det får funderas på till nästa möte.

• Kartor: Det har införskaffats en stor mängd kartor över Chalmers och Göte-
borg ifrån kåren. De får vi väl dela ut typ kanske.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 3 november 2011.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 13:00.

Cecilia Hult
Ordförande

Daniel Svensson
Sekreterare

Jonatan Rydberg
Justerare
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