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Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Filippa Hallqvist
Vice ordförande Karl ”Netto” Gustavsson

Kassör Vincent Ericsson
Sekreterare Magdalena ”TM” Jansson

Ledamot Ellinor ”Joel6” Rånge
Vice ordförande DP Peter ”Rafiki” Svenningsson

Ordförande F6 Sabina ”Sabz” Söderstjerna
Ordförande FnollK Lotta ”Lejon” Bergbom

Ordförande SNF Emilio Jorge
Ledamot Foc Rickard Andersson

Ordförande FARM Jakob Lindqvist
Asp FnollK Hanna
Asp FnollK Therese
Asp FnollK Max
Asp FnollK Lina

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Karl Gustavsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Har lagt 7 timmar på att förbereda det extrainkallade sektionsmötet. Det-
ta är därmed korrekt utlyst. Har även varit på KU-möte, se §7. I övrigt
bara det löpande arbetet.

– Netto
Hyllorna till skyddsrummet kommer på onsdag. På onsdag är det även
skyddsrond. Har möte med arbetsgruppen om dumväst idag klockan 15.

– Vincent
Har möte med M på onsdag nästa vecka. Har även haft möte med bilgrup-
pen, se §8. Ligger i fas med bokföring och utbetalningar.
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– TM
Har haft möte med sektionens PR-chefer vilket kändes givande. Vi har
väldigt gott om kommunikationskanaler på F, vissa med förbättringspo-
tential. Alla närvarande uppmanas ta ner inaktuella affishcer då de stöter
på dessa eftersom det har en tendens att svämma över.

– Ellinor
Har startat Sektionens dag-gruppen. Skickat runt mejl om bandartjobang-
et, hittills har bara två personer anmält sig. Har även försökt ta reda på
vad som hänt med pumporna utanför Focus. Ska på NU-möte nästa vecka,
så festrelaterade frågor välkomnas.

• FARM:
Har arrangerat arbetsmarknadsmässa, letar aspar och försöker hitta människor
som vill gå på “en jättehäftig kärnkraftskväll”.

• FnollK:
Har haft 4 asparr, det känns kul och det finns aspar med idag, tjoho! Planerar
OPFB och intern valberedning.

• DP:
Har DuP:at. Rafiki var även han med på sektionens dag-mötet och bilgrupp-
smötet. DP har även omsits ikväll.

• Foc:
Snackat automater, drickomaten är krasslig. Har dock inte kommit fram till
något, än.

• SNF:
Fortsätter jobba med ShareLaTeX-licenser åt alla F- och TM-studenter, det
kommer antagligen att bli av ganska snart. Har även dragit igång räknestugor-
na för 1:or och 2:or. Det blir mer SI-karaktär på övningarna framöver. SNFTM:s
aspning börjar ikväll. Utöver vBl och vOrdf söks en sekreterare. Även SNF ut-
värderar sina kontinuitetsgrupper. Kalldal har även varit på Informationsut-
skottsmöte, se §7 samt på arbetsgruppsmötena om kommunikationsvägar och
sektionens dag.

• F6:
Planerar inför lördagens gasque och onsdagens Luciasits. Sabz har även varit
med på sektionens dag-möte och bilgruppsmöte.

§5
Äskningsbesked

Vi får inga pengar från Kåren för bygget av nya hemsidan. Detta innebär att vi
kommer att gå back ännu mer än planerat i årets budget. Den officiella anledningen
har inte kommit ut ännu.
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§6 Extrainkallat
sektionsmöte

Mötet är korrekt utlyst, bara att köra! Kärnstyret har bestämt att Filippa och Vincent
ansvarar för förberedelser och Ellinor och Netto har ansvar efteråt. Alla som inte är
på aspaktivitet uppmanas vara där.

§7 Utskotts-
möten • KU

Säkerhetssamordnare Erik Eliasson1 och en patrullernade Cubsec-vakt var på
besök på KU i måndags. Det väktarna irriterar sig mest på är att folk glömmer
ställa ner dörrar efter att de ställt upp dem. Väktarna “ska” komma och hälsa
på innan och efter fest, men det hinner de inte alltid. Vi uppmanas att alltid
festanmäla, senast en arbetsdag i förväg.
Det mesta angående den nya läsårsindelningen är nu bestämt. De nya studen-
terna kommer att skrivas in två veckor innan terminsstart som vanligt vilket
innebär att mottagningen kommer att finnas kvar. Vi bör dock tänka till om
mottagningen (motivera varför vi vill ha den, varför den ska vara 4 veckor lång
etc) eftersom denna diskuteras med högskolan.
Göteborgs Förenade Studentkårers olika styrelser söker ledamöter, mer info
kommer om detta.

• InfU
Första InfU-mötet handlade om vilka kommunikationskanaler som används på
olika sektioner och hur man tror att medlemmarna på de olika sektionerna
vill bli kontaktade. Till exempel har H-sektionen något som kallas Skitviktigt,
en liten lapp som sätts upp inne på alla toaletter med information om vad
som händer i veckan. Annars använder de flesta sina hemsidor och Facebook,
sammankopplat. Många tycker att detta är praktiskt. Många använder också
mejllistor, ofta till att skicka ut korta och koncisa veckobrev. Det ska finnas
centrala mejllistor som man kan få från högskolan, värt att gräva vidare i.
En viktig kommunikationsväg är också det personliga mötet. Det är inte bara
affischer och sociala medier som är viktigt, det är även viktigt att som före-
ning/styrelse snacka med sektionsmedlemmarna. V-styret hänger t ex på ljus-
gården lite då och då och bjuder på kaffe, för att folk ska kunna ställa frågor
och komma med synpunkter.
På Kårens TV-apparater används för övrigt att system som heter Smartsign.

§8 Bilmöte Bilgruppen och F6 och DP:s ordförande hade möte om föreningars användande av
sektionsbilen. DP:s deal om att inte behöva betala för att man tankar bilen kommer
att försvinna. Diverse utlandsresor kommer numera att kosta vanlig taxa. Detta för
att bilen ska gå ± 0. Även nollK:s deal behöver diskuteras. Att ta timpris av nollK
när de har dygnet runt-jour är taskigt, men milkostnaden kan vara som för generella
bilanvändare.

Man vill ha kvar bilen, men ta bättre hand om den och få en trevligare inställning
till den. Nästa torsdag kommer Rickard att vara med i egenskap av Bilnisse för att
presentera ett uppdaterat bilavtal.

1Som även tycker om moussetårtor
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§9 FY-världen I vår är det vi som arrangerar FY-världen. Preliminärt datum är 28-30 mars 2014.
Då kommer hela styret att behöva hjälpa till, så alla får dubbelkolla sina kalendrar
och kolla med sina respektive föreningar.

Vi har inte hört något nytt från Linköping. När mer info kommer förmedlar Filippa
den till berörda. Däremot får vi numera plats i bilen.

§10 Sektionens
dag vecka

Igår var det möte med arbetsgruppen för sektionens dag vecka. Datum är satt till
läsvecka 5 i läsperiod 1 (17-23 februari). Middagen skulle vara den 20 februari (som
även är Kårens dag, så det blir inga övriga sektionsaktiviteter den dagen), bör insynas.
På fredagen blir det en Sektionens DuP som även alumner bjuds in till, denna kan
synas in om vi har tillräckligt många tillstånd kvar.

Under veckan ska föreningarna kunna ha kvällsaktiviteter så att de kan mark-
nadsföra sig själva. Det blir eventuellt någon form av alumniföreläsning.

Grundplanen var att ha gasque på lördagen, men det krockade med Beachgasquen
så det gick tyvärr inte.

Fördelen med att ha sektions vecka är att arbetsbelastningen per dag minskar
samt att det blir lättare för föreningarna att få markandsföra sig på sitt eget sätt.

Arbetsgruppen kommer att stå för det kreativa arbetet, men styret förväntas ta
det tunga arbetet. Preliminärboka hela veckan!

§11 Övriga
frågor

• Inspektor:
Det har börjat bli dags att fråga folk om de vill vara inspektor. Förslag just
nu är Thomas Nilsson (föreläsare i subatomär fysik för F3), Martin Cederwall
(utbildningsområdesledare för KFM, föreläsare i vektorfält för F2) och Peter
Apell. Ellinor tar kontakt med Thomas Nilsson till att börja med, eftersom han
verkar väldigt trevlig och hjälpsam.

• Rökruta:
Mäsk vill ha en rökruta inomhus på Focus. Alla tycker att det är en dålig idé.

• Pumporna:
Pumporna utanför Focus har blivit sönderslagna. Ellinor har följt spår och ringt
till ordförande för en förening som ryktas ha varit inblandad, men han visste
inget. Kvällenl detta inträffade var det många sektioner som hade kalas och
därmed är det svårt att ta reda på vem som förstört dem.
Vi vill uppmana folk som sett och hört något att höra av sig till oss, så får vi
se om vi kan göra något åt saken. TM skriver en pumptext.

• Mötesdag:
FARM vill helst inte ha möte på fredagar längre eftersom inga företag jobbar
på helgen. SNF kollar upp om de kan byta.

• Potatis och andra knölar:
Vi diskuterar förekomst av potatis på Focus och vad som kan göras åt denna.
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§12 Nästa möte Nästa möte blir 14 november 2013.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:04.

Veckans serie från Spiked Math.

Av: Mike
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