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Närvarande

Ordförande Filippa Hallqvist
Vice Ordförande Karl ”Netto” Gustavsson

Kassör Vincent Ericsson
Sekreterare Magdalena ”TM” Jansson

Ledamot Ellinor ”Joel6” Rånge
Ordförande FnollK Lotta ”Lejon” Bergbom
Ordförande SNFTM Emilio Jorge

Ordförande Foc Britta Thörnblom
Ledamot FARM Linnéa Andersson

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Britta Thörnblom väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Godkännande
av beslut om lån

till DP

DP meddelade i veckan att man behöver pengar för att klara av pubrundan. Då det
var kort om tid beslutade Filippa å Styrets vägnar att låna ut pengarna. Avtalet är
likadant som det som tecknades med F6 för några veckor sedan.

Beslut: Att godkänna Filippas beslut att låna ut pengar till DP.

§5 Information

• Budget för läsåret 13/14:
Budgeten ska sättas snart. Skillnader jämfört med förra året är att sektionsbilen
och ftek får egna poster. Vi kommer antagligen inte längre att få pengar från Se-
lecta eftersom det inte finns någon automat i Signes längre. FARM kommer att
ge sektionen pengar och kommer att diskutera summa med Vincent framöver.

• Sektionsbilen:
Tvåan gick sönder förra veckan. Rickard är i detta nu på väg till Malmö för
att hämta den från verkstaden. Då detta inte är första gången Tvåan orsakar
ekonomiska och andra besvär är frågan om man ska ha sektionsbil eller om
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man ska ha ett avtal med en bilpool, exempelvis Sunfleet. Denna fråga ska tas
vidare till Sektionsmötet, men Styret får fundera och ta med frågan till sina
kommittémedlemmar så länge.

§6 Övriga frågor • FnollK: Har fått mejl från alumner som kommer hit på lördag och firar att det
var 30 år sedan de började på Chalmers. De vill besöka Focus mellan 16 och
18. Lotta skickar mejlet vidare till Styret. Joel6 och Emilio uttrycker spontant
intresse för att guida.

• F-spexet: Det har varit vissa problem med att samarbeta kring användandet
av Focus under spexperioden. Vi tar upp detta vid ett kommande möte och
bokar sedan in ett möte med F-spexet.

• Sektionens dag: Joel6 vill utöka sektionens dag vilket är bra att tänka på när
budget läggs. På grund av tidsbrist diskuterar vi det ytterligare nästa vecka.

• SNFTM: Det finns varken skrivare eller mottagning i de nya datorsalarna,
vilket suger. Netto kontaktar huset angående detta.

§7
Incidenthantering

Vi diskuterar åtgärd för den incident som berör skada på föreningslokal, men hinner
inte komma fram till någon åtgärd. Frågan tas upp på nytt nästa möte.

§8 Nästa möte Nästa möte blir 12 september 2013.

§9 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:11.

Veckans serie från XKCD.

Av: Randall Munroe
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