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Tid: 12:30
Plats: Focrummet + Styretrummet

Närvarande

Ordförande Cecilia Hult
Sekreterare Daniel Svensson

Ledamot Tora Dunås
Kassör DP Jeanette Warnborg

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

Ny Ordförande FnollK Filip Hjort
Ordförande SNF Kasper Westman

Representant Foc Anton Dalsmo
Ordförande FARM Madeleine Yttergren

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Daniel Andrén väljs till justerare.

§3 Sektionens
Dag

Det har blivit dags att skicka ut inbjudan till sektionens dag (som kommer att ske den
11 februari), och därför är det tid att bestämma bl.a. biljettpris (100kr för alumner),
plats (Focus) och sista anmälningsdag (2 veckor innan). För studenterna föreslås 20
kr som en symbolisk summa för att det inte ska bli för stort frånfall. Vad det gäller
alumniinbjudningarna så sköts de av FARMs alumniansvarig samtidigt som SNF
bjuder in föreläsare och samtidigt mer dem säga till sina räkneövningsledare (det är
gratis för både föreläsare och räkneövningsledare).

Daniel pratar med Nils och Anton om bokande av Hilbert respektive Focus. Vad
det gäller själva stuket på banketten så diskuteras det att ha en caterad två-rätters
middag, kanske en caterad buffé.

§4 Incident En incident togs upp. Den kommer att tas upp igen på ett möte på måndag.

§5 Övriga frågor • Pubrundan: Tora har varit på NU-möte, där de bestämde att de skulle försöka
flytta pubrundan LP4 och LP1 nästa år till fredagen.

• KU-möte: Cissi ska nästa vecka ha KU-möte här i styretrummet, där det
kommer repesentanter ifrån övriga sektioner, men även Cubsec, så har man
några frågor till dessa så kan man ta det med Cissi.
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§6 Nästa möte Nästa möte blir 28 november 2011.

§7 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 13:04.

Cecilia Hult
Ordförande

Daniel Svensson
Sekreterare

Daniel Andrén
Justerare
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