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Närvarande

Ordförande Cecilia Hult
Vice Ordförande Otto Frost

Kassör Nils ”Spill” Wireklint
Sekreterare Daniel Svensson

Ledamot Tora Dunås
Ordförande DP Simon ”Stänkarn” Nilsson
Ordförande F6 Björn ”Teddy” Herder

Ordförande FnollK Daniel ”Drill” Andrén
Ny Ordförande Fnollk Filip Hjort

Ordförande SNF Kasper Westman
Ny Ordförande SNF Malin Renneby

Ordförande Foc Lyser med sin frånvaro
Ordförande FARM Madeleine Yttergren

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Kasper Westman väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Förra mötet pratades det lite om CFS-accesser, om en konflikthanteringskurs, om
eventuellt uppstartande av en tjejgrupp med mera.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: Har haft möte med F6 om hur sektionsaktiva-bastun kommer vara
upplagd i år. I år kommer det inte vara exklusivt för sektionsaktiva, utan alla
får gå, men de sektionsaktiva som städat får förtur. Cecilia har varit i kontakt
med Spidera angående upplägget på maillistorna till våra föreningar, de är i
lite behov av att förändras. Otto har haft ett stormöte med de sektionsaktiva
där de pratat om sektionens tackkalas för sektionsaktiva och hur Ftek ser ut.
Spill har haft kassörsmöte, där de kommit fram till att det ser bra ut för alla
föreningar utom Foc, och Foc var inte där.

• FARM: Har utvärderat sin verksamhet.

• NollK: Har inte gjort så mycket sen sist. Nya nollK jobbar med julbordet till
FjollK.
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• DP: Hade i fredags julbord. Simon har varit på ett PR-forum, där det inte sades
så mycket just då, men möjligheten att ha lite utbyte föreningarna emellan
kändes bra.

• Foc: la-la-la-laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-
llalalalalalalalalalalllalalalalalallaaaa ingen Foc häääääääääääääääääääär.

• SNFˆ TM: Har haft möte där det diskuterats guldäpplet, och de kommer in-
te gå ut med någon information innan jul, dock direkt efter jul. De har även
utvärderat sitt år hittills. Kasper och Malin har varit på UU-möte där det pra-
tades om bl.a. utbildningsbevakar-kampanjen. Det diskuterades om man skulle
öppna upp för utomstående studenter att läsa våra kurser, den möjligheten
försvann ju 2010 på grund av den ekonomiska aspekten. Utöver det har de äs-
kat pengar hos Cederwall till nästa cocktailparty som ska vara gemensamt för
utbildningsområdet. De tar även upp anmälningar till LATEX-utbildningen. De
har hjälpt en förstaårs-elev att få kontakt med Jana för att kanske instifta en
liten programmeringskurs till de som inte klarar tentan.

• F6: Planerar sitt Et-Raj, eller rättare sagt sin ET-Pub.

§5 Tillsätta
arbetsgrupp för

översyn av
stadgar och
reglemente

Det finns förslag på att tillsätta en arbetsgrupp för en översyn av stadgarna och
reglementet där de ska filas till lite på formuleringarna. Dessutom vill man integrera
TM bättre i de båda handlingarna. Det är Daniel som ska hålla i den, med hjälp
ifrån Simon Sigurdhsson och Sven Ericsson

Beslut: att tillsätta en arbetsgrupp med Daniel Svensson i ledningen för översyn av
stadgar och reglemente. Den ska vara färdig LV4 LP3

§6 Utvärdering
av termi-

nen/läsperioden

Det pratas om att det varit lite lång uppstart av diverse projekt. Nu är det mesta
dock igång, men det kunde börjat tidigare.
Kommitté- och nämnd-ordföranden är nöjda med sin integrering i styret, men vill
gärna veta lite mer vad som sägs på kärnstyret-mötena på måndag.

§7 Fyllnadsval
FARM

Vi har en sökande som är intresserad av ledamot-plats. Det är Edvin Davidsson. Han
är 20 år och läser i ettan. Han vill söka FARM då det verkar spännande att få kontakt
med företag, och få en inblick i länken mellan vad vi studerar och vad företagen vill
ha. Han tyckte även att det var väldigt kul med F-dagen, där han också var med och
hjälpte till. Han känner också att han kan hjälpa till med FARMs hemsida då han
har erfarenhet inom det området. Han verkar överlag vettig.

Beslut: att fyllnadsvälja Edvin Davidsson till ledamot i FARM.

§8
Invalsprocesser

Då arbetsgruppen för invalsprocesser drar igång på riktigt imorgon så vill Otto gärna
ha synpunkter ifrån Styret.
Han har framförallt tänkt på möjligheten att överklaga invalen, den finns idag men
det är väldigt komplicerad, och borde förbättras.
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Det är även flera som vill ha som så att alla sökande ska valberedas. Det uppstår
i sådanafall lite småfrågor, som när ska det hinnas med, och blir det jävigt när styret
som faktiskt väljer in poster också ansvarar för valberedningen.

Vad det gäller invalen till DP och F6 vill flera ha det som FnollK, det vill säga
att alla poster väljs in av sektionsmötet. Det uppstår ju då dock problemet med
tidsaspekten, mötena drar då ut enormt på tiden. Det riskerar även att bli problem
med gruppdynamiken då. Några ifrågasätter också hur nödvändigt det faktiskt är att
fråga ut alla så ingående.

På vissa sektioner så har man ingen utfrågning av de sökande, utan går mer på
valberedning och diskussion, detta verkar dock majoriteten av styret vara emot, men
motiveringen att man vill gärna veta mer vilka man röstar in.

Otto tar med sig det här och mycket mer till sin arbetsgrupp!

§9 Övriga frågor • SNFs verksamhetsplan: SNF har en verksamhetsplan med sig för läsåret.
Efter en liten frågestund om denna så är Styret väldigt nöjda.

• F6: Teddy hade med sig ett meddelande ifrån GasqueK att även om sektions-
fotografer står med på listan så är det upp till arrande föreningar.

• DP: Simon har med sig lite funderingar ifrån patrullen om CFS access till
Focus (se föregående mötesprotokoll). Det finns till exempel tankar på att man
har vissa skyldigheter när man får vara i Focus, så som att städa. Det föreslås
att vi ska som krav på deras access ska kräva att de är med på sektionsaktiva-
städningen.

• F-spexet: F-spexet vill ha nyckel till styretrummet för att kunna hämta sin
post. Många tycker dock att är det bara för att komma åt sin post kan man ju
komma hit på lunch varje dag i veckan då det alltid är någon annan här och
har möte. De får därför ingen nyckel.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 19 januari 2012. God jul och gott nytt år!

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 13:05.

Cecilia Hult
Ordförande

Daniel Svensson
Sekreterare

Kasper Westman
Justerare
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