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Närvarande

Vice Ordförande Otto Frost
Kassör Nils ”Spill” Wireklint

Sekreterare Daniel Svensson
Ledamot Tora Dunås

Ordförande F6 Björn ”Teddy” Herder
Ordförande FnollK Daniel ”Drill” Andrén

Representant Foc Britta Thörnblom
Ordförande FARM Madeleine Yttergren

§1 Mötets
öppnande

Otto öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Tora Dunås väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

§4 Rundabordet • Kärnstyret: Cissi är just nu tillsammans med Kasper på Översyn Naturvetenskap-
lunch på Svea Hov, där de ska diskutera resultaten av utvärderingarna.
Otto var på skyddsrond igår, det gick bra. Martin Cederwall ska diskutera skåp
med de övriga utbildningsområdesledarna, och om det går att fixa ställa dessa
på antingen FL6 eller FL7. De diskuterade även köksfläktarna i Focus, som ska
kollas upp då dessa är en stor brandrisk. Föreningsrummen var fint städade, det
var dock väldigt varmt i Foc-rummet. De var inte så förtjusta i microvågsug-
narna som fanns i vissa föreningsrum, då man lätt riskerar bränna någonting
och så går brandlarmet. Akademiska hus jobbar i nuläget med luften i GD, och
ska ta tag i FB. Utöver detta har han haft valberedning i helgen, och det gick
bra.
Spill har varit på kassörsforum, där de diskuterade de olika måltider som bjuds
på här, och det var med största sannolikhet lugnt med aspluncher, hoffelluncher
etc. Dock var ju styretluncherna körda.
Tora ska i eftermiddag på arbetsmöte för naturvetargården-projektet.

• FARM: Har i detta nu lunchföreläsning. De utvärderar fortfarande F-dagen
och jobbar utöver det med att tydliggöra sin vision.
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• NollK: Har varit på OPED och haft valberedning. De insåg att det blev ingen
asp-resa till Danmark då färje-biljetterna var slut. De har istället planerat in
en liten bastu+bad+gasque-kväll i kårhuset.

• DP: Fejdar

• Foc: Har fyllt på maskiner och de påstår även att de mekat flipper. De har
städat rummet och ställt in en ny byrå.

• SNF: Har ont om representanter på mötet.

• F6: Har haft en (Sekretarens anmärkning: väldigt mysig) Luciasittning.

§5 Motioner

§5.1 Gör om gör
rätt

Britta vill sluta prenumerera på Herman Hedning. Motionen är mer ett sätt att visa
sitt missnöje över prenumerationen.

Beslut: att yrka för avslag men att det kan vara värt att ta upp diskussionen.

§5.2 Tårtmotionen Christmas vill införa ett bageri som får i uppgift att varje tisdag lv7 bjuda på tårta
i Focus under lunch.
Styret är ganska negativa till beslutet. Istället för att införa ytterligare en funktionär
borde möjligheten finnas att äska pengar hos styret om man vill bjuda under lunch.

Beslut: att yrka på avslag, men förtydliga att möjligheten finns att be styret om
pengar om man vill bjuda på.

§5.3
Slagborrmotionen

Johan Florbäck vill att sektionen ska köpa in en slagborr som man kan låna när man
ska t.ex. flytta. Han föreslår att till exempel DP har ansvar för den och om man
köper en bra så kan man sedan hyra ut denna till en rimlig dagssumma.
Det är ju väldigt bra att ha en slagborrmaskin men det känns som att de flesta
hyresvärder här i Göteborg har sådana att låna ut.
Det är svårt att avgöra om det behövs eller inte innan vi vet hurvida de större
hyresvärdena själva tillhandahåller sådana.

Beslut: att yrka på avslag då det saknas information hurvida det egentligen behövs.

§5.4 PYFS Det finns ett gäng första års-studenter som vill starta en stödgrupp och fanclub för
Pyssling, med tillhörande sida på ftek etc. De vill inte ha något ekonomiskt stöd utan
bara möjligheten att tycka om Pyssling.
Syftet och medlemsnyttan är svår att se. Det saknas även den nödvändiga grunden
för att skapa en förening.

Beslut: att yrka på avslag, vi kan inte med gott samvete godkänna vördandet av
någon annan än Dragos på denna sektion.

§5.5 SNF-motion SNF vill få en budgetpost på 1000 kr för att kunna bjuda den klass med högst andel
kursutvärderingar varje år på fika.
Det är en väldigt bra idé, men finns det inte plats i SNFs egna budget för detta?

Beslut: att yrka på avslag, men vi ser gärna att de tar pengarna ifrån sin egen
budget.
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§5.6 Motion
angående Alkohol

Skåning vill förbjuda alkohol på sektionsmötet, detta för att det är sektionens högst
beslutande organ och det är där flera av sektionens viktigaste beslut fattas, och detta
borde göras nykter.
Det är ju vettigt.

Beslut: att yrka för att motionen bifalles i sin helhet

§6 Cederwall
som

hedersmedlem

F0K med pateter vill göra Martin Cederwall till hedersmedlem.
Så vitt vi vet är inte Martin själv tillfrågad, och det känns konstigt att kräva att han
ska rätta sig efter sektionens stadgar och reglemente

Beslut: att yrka på avslag

(Så här efter mötet har dock sekreteraren gjort sitt jobb lite mer ordentligt, och no-
terat att tillvägagångssättet för att göra någon till hedersmedlem är att först samla
in 25 namnunderskrifter (check). Då måste frågan tas upp på nästkommande sek-
tionsmöte, och går den igenom med 2/3 majoritet så ska vi till nästa möte kontakta
Martin, och om han då går med på det hela får vi rösta igen, och går det då igenom
med 2/3 majoritet så blir han hedersmedlem tillsammans med valen Åke)

§7 TV + Foc +
Licens

Foc har fått ett brev ifrån Radiotjänst, men ska höra av sig tillbaka och meddela att
de planerar plombera TVn.

§8 CFS-access Chalmers Flipper-sällskap vill ha Focus-access då vi tydligen har de bästa flipprerna.
Otto föreslår att ge någon förtroendevald access som sedan för sköta dessa. Punkten
skjuts dock till nästa möte på grund av tidsbrist.

§9 Övriga frågor • Arbetsgrupp för invalsprocesser: Daniel ”Drill” Andrén vill föra sina visa
ord till arbetsgruppen och vill därför också bli invald.

Beslut: att välja in Daniel Andrén till arbetsgruppen för förbättring av
invalsproccesser.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 24 november 2011.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Otto 13:10.
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Otto Frost
Ordförande

Daniel Svensson
Sekreterare

Tora Dunås
Justerare
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