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Närvarande

Ordförande Oscar ”Kalldal” Kalldal
Vice Ordförande Unni Engedahl

Kassör Joel ”Shiny” Strand
Sekreterare Frida ”$multron” Ulander

Ledamot Sabina ”Sabz” Söderstjerna
Ordförande DP Felix ”Fellkan” Eriksson

Ordförande FnollK Sebastian ”ÄnKå” Bergström (från 12.08)
Ordförande SNF Jesper Johansson
Ordförande Foc Nermin ”Nero” Trnjanin

Ordförande FARM Nils ”Änziee” Carlsson
Sexreterare F6 Malin Dahl

SAMO och kärnstyretasp Björn Johansson (t om §9)
Kärnstyretasp Andreas ”Strali” Falkovén (t om §9)

F6-asp Nicolina Eklund (t om §8 )
Ledamot FiF och F6-asp David Larsson (t om §8 )

§1 Mötets
öppnande

Oscar öppnar mötet kl.12.01.

§2 Val av
justerare

Felix Eriksson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4
Adjungeringar

Vi har några aspar här som behöver inadjungeras.

Beslut: att adjungera in Andreas Falkoven, Nicolina Eklund och David Larsson
med närvarorätt och yttranderätt.

§5 Runda
bordet

• Kärnstyret: Har haft aspfika, pratat med valberedningen och haft Studentrös-
ten.

– Kalldal har skickat in stadgeändringsbeslutsunderlag till KS. Har pratat
med Jana. Har (inte) pratat med Beam-killen1. Har också pratat med

1En kille som håller på med ett projekt för kontantfria betalningar som sektioner skulle kunna
använda.
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några nollan som vill starta en förening för att hålla koll på 3D-skrivaren
så att intresserade ska kunna använda den. Detta skulle kunna göras i
form av en intresseförening eller en ny funktionär.

– Unni har fixat ett hänglås till Skyddsrummet2, nyckel finns i kassörsrum-
met. Vi kommer även få mindre utrymme, så nästa lördag kommer alla
behöva tömma sina delar i skyddsrummet. Har även haft SAMO-möte och
pratat om den psykosociala skyddsronden.

– Shiny berättar att Clobbe3 sprider rykten om att alla är taggade på hans
projekt för icke-kontanter. Dock håller kåren på med sitt kontantfria sy-
stem som ska bli klart till nästa år, så det är inte så intressant för vår
del.

– Frida har gjort många småsaker, till exempel fixat med kravprofil, skrivit
underlag till SaFt, fixat med beslutsunderlag för stadgeändring, uppdate-
rat reglementet med mera.

– Sabz har kollat på storteambuildingställe, men kan inte boka förrän en
månad innan. Har försökt få ihop ett utvärderingsmöte för sektionens mö-
te.

• FARM: har pratat med Nicola om lokal och haft event med Scania, där tyvärr
ingen F-are kom.

• FnollK: har varit på möte med Jana och studievägledarna och pratat om intro-
matten. Har haft möten med sektioner som de ska arra med och börjat planera
minimottagningen.

• DP: har arrat pubrunda och aspning. Har pratat med Beam-killen.

• Foc: har haft aspning och lagat flipper. Har panik inför flipperDuPen eftersom
allting går sönder.

• SNF: har arrat Cocktailparty och pratat med Jana och Johan. Har börjat kolla
på mer övergripande utvärderingar av tex bonusuppgifter och varje årskurs.

• F6: arrar aspning. Har haft ET-raj och Gasque.

• SAMO-Björn: har varit på SU. Festanmälningar har hamnat fel4, så dubbel-
kolla datumen innan man skickar in. Det ska gå att fixa ventilation till arr,
detta görs till Tord. Om man blir sjuk ska man anmäla till försäkringskassan.

• FiF-David: FiF jobbar på att få ut sakerna ur skyddsrummet.

§6 Fyllnadsval
Finform

Madeleine Yttergren är här och söker Finformredaktör. Hon söker för att det verkar
nice och hon har lovat att hålla koll på Annika. Hon ska ändå skriva texter så då kan
hon lika gärna vara med på riktigt.

Beslut: att välja Madeleine Yttergren till redaktör i Finform.
2Pga den nya rekreationsytan med pingisbord i Skyddsrummet
3Beam-killen
4Framförallt fel år, typ 2056
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§7 Extra
överlämning DP

DP vill i samband med att de nya väljs in i vår åka ut på en heldag i bastun för
att ha överlämning. Detta kommer att kosta 3300 kr, vilket är mer än de 1400 kr de
enligt den ekonomiska policyn får spendera. DP har därför bett Styret ta ställning
till om de får göra detta avstick ändå.

Det är ett stort överskridande av riktlinjerna och vi skulle gärna ha lite mer
bakgrund till vad som ska göras under dagen. Vi tar därför inget beslut nu utan DP
får förtydliga mer vad de ska göra under överlämningstillfället.

Beslut: att bordlägga frågan.

§8 Inköp av kyl
FnollK

NollK har köpt en ny begagnad kyl5 till sitt rum för 500kr. Enligt den ekonomiska
policyn måste alla inköp av inventarier för föreningsrummen godkännas av Styret
varför vi behöver ta ställning till detta inköp. FnollK berättar att de ska förvara
kylsaker i kylen. Det känns vettigt att de ska ha en kyl.

NollK borde ha frågat i förväg men lovar att fråga nästa gång.

Beslut: att godkänna att FnollK köpte en kyl för 500kr.

§9 F6 aspresa F6 vill lägga mer pengar på sin aspresa än vad den ekonomiska policyn tillåter. De
vill subventionera 400 kr per asp och 200 kr per patet. Aspresan är samtidigt som
SaFt, dvs. om två veckor.

Aspresor av den här typen är väldigt viktiga i processen att ta fram nästa års
kommitté och ger således ett mervärde till sektionen då det höjer kvaliteten och
påverkar nästa kommitté positivt. Hittills under aspningen har F6 inte lagt så mycket
pengar på sina aspar utan har de mest arrat saker.

Marcus har skickat kommentarer, som bland annat handlar om att kommittéer
som tjänar pengar inte ska kunna ha en mycket bättre aspning är andra kommittéer
och att det inte framgår vad pengarna går till. Dessa synpunkter känns vettiga, så
F6 får skriva ett tydligare underlag till nästa möte. Vi bordlägger således frågan till
nästa vecka.

Beslut: att bordlägga frågan.

§10
Väktarrapporter

Denna diskussion fördes bakom stängda dörrar.

§11 Övriga
frågor

• SaFt-förberedelse: Vi diskuterar dagen innan. Sabina skickar ut kallelsen.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 10 april 2015.
5Ej att förväxla med Kyl”
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§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oscar kl. 13.12.

Veckans serie Från XKCD.
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