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Tid: 12:03
Plats: Styretrummet

Närvarande

Vice Ordförande Otto Frost
Kassör Nils ”Spill” Wireklint

Sekreterare Daniel Svensson
Ledamot Tora Dunås

Representant DP Jeanette Warnborg
Ordförande F6 Björn ”Teddy” Herder

Ordförande FnollK Filip Hjort
Ordförande SNF Malin Renneby
Ordförande Foc Jonatan Rydberg

Ordförande FARM Tomas Rydholm
Asp Annika Johansson
Asp Annika Lundqvist
Asp Johan Arvidsson
Asp Sven Eriksson
Asp Rasmus Andersson
Asp Marcus Birgersson

§1 Mötets
öppnande

Otto öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Jonatan Rydberg väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Diskuterades det verksamhetsplan och motioner till sektionsmötet.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: jobbar med överlämningen. Tora ska på NU-möte imorgon, och
tar gärna med sig asp-sällskap.

• FARM: jobbar vidare med CERN-resan. Det har kommit in 30 namn till 40
platser.

• NollK: håller på med sina phaddergruppsmöten. På MOS-möte igår fick de
reda på att armeringshallen och snickeriet skulle finnas tillgängliga som lokaler
under nollningen. De ska göra mat till sektionsmötet ikväll.

• DP: har haft DuP och heldagsittning. Deras aspar har även haft sillfrukost.
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• Foc: har fyllt på automater. De har även provat att sätta upp sina nomineringar
till nya Foc.

• SNF: har haft BSD. De hade i lördags en middag med sina aspar. Agnes har
varit på UU-möte om kursutvärderingsprocessen. Det diskuterades även där
om eventuella videoföreläsningar, och det är inte omöjligt att det kan bli i GD,
även om det ligger lite i framtiden.

• F6: har arrangerat sin CM-gasque och varit allmänt trötta. Det har diskuterats
inval och allmänt aspningen.

§5
Naturvetargården

fas II

Otto var igår på möte med bl.a. Martin Cederwall, Nikola Markovich, folk ifrån
chalmers fastigheter, Kent Wikersten (ansvarig för grundutbildningens lokaler) samt
en representant ifrån arkitekturfirman som har hand om projektet. Det har nu kommit
in i en ny fas, där det ska detaljstyras mer. Otto ger en genomgång över de föreslagna
förändringarna, som finns att se i en folder i styretrummet (som dock inte är 100%
aktuell). Han hade på mötet pratat om vårt behov av datorer och grupprum, och de
skulle därför kolla upp detta.

Överlag kommer det bli ett tillskott av studieplatser, och de planerar därför att
ta bort det tysta rummet och grupprummet på vån 6 i forskarhuset (detta då grund-
utbildningen inte har ekonomin att hyra alla studieplatser, utan de kommer hyras ut
till någonting annat).

Ombyggnationen ska börja om ca. ett år så att man kan försöka hinna med de
jobbiga ombyggnationerna på sommaren.

Har man några fler frågor kan man prata med Tora eller Otto.

§6 Kort inför
sektionsmötet

Ikväll är det sektionsmöte, och där ska styret välja in övriga ledamöter till kommit-
téerna, vi behöver då vara halva styret och vice ordförande eller ordförande, så var
där!

§7 nollKs
budget

Frida har skickat in sin budget till styret, och hälsar därför på för att svara på frågor
om denna. Det frågas då om intäktsposten Kvar ifrån tidigare år, och Frida förklarar
att hon efter att ha pratat med Saffran (tidigare kassör) förstått att hon kan använda
delar av dessa pengar.

Det frågas om vad som hände med budgeten 2010, då det på de flesta poster har
gått åt mer än vad man budgeterat för, och detta var till stor del för att 2009 gick
de väldigt mycket plus.

Frida tar upp det att budgeten kommer ändras lite igen, då hon bl.a. fått reda på
att studievägledningen ska betalas centralt, vilket frigör en hel del pengar.

§8 Övriga frågor • Styretordförandens arbetsbörda: Jonatan mailade till föregående möte om
sektionsordförandes arbetsbörda, och möjligheten att avlasta/arvodera denne.
Han kunde sen inte närvara på det mötet, och tar därför upp det här istället.
Både Cissi och Otto känner det att arvodering vill man helst undvika, och man
är mer inställd på att omfördela arbetsbördan. Det pratas även om att ”banta”
styret, så att det i stort sett blir bara kärnstyret, FARM och SNF. Björn tar
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upp att vad han förstått ifrån andra sektioner så försämmras kontakten mellan
föreningar samt kontakten mellan föreningar och styret avsevärt, och det kanske
inte är någonting att sitta på. Malin tar upp att SNF-ordförande har redan
väldigt hög arbetsbörda, och det skulle kunna bli väldigt tungt för denne om
den också skulle vara en del av ett ”bantat” styre.
Marcus tar upp det att om ordföranden är arvoderad finns det en risk att det
övriga styret inte jobbar lika hårt, då de känner att det finns någon som är
arvoderad för att göra det.
Tomas föreslår det att man likt SNF och FARM använder sig av kontinuitets-
grupper, där man är vice ordförande i ett halvår och sen ordförande i ett halvår.
Det replikeras dock att det tar ganska lång tid att komma in i arbetet för både
vice ordförande och ordförande, och att sitta i ett halvår kanske inte räcker till.
Kontentan är att det behöver verkligen utvärderas arbetet och arbetsbördan
inom styret och kärnstyret.

• NollKs tillstånd: Filip frågar det om hur många tillstånd nollK har under
nollningen, och det svaras att det är 2 st plus ett för pubrundan. Det tas upp
att om FARM lägger i F-dagen i bulten så släpper vi upp ett tillstånd som kan
användas av nollK.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 10 maj 2012.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Otto 12:59.
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