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Handlingar

Styrelsemöte F02–HT18
Ledningscentralen, tisdagen 18/9 kl 17.15

Handlingar
§1

O.F.M.Ö.

(Beslut)

§2

Närvaro

(Beslut)

§3

Adjungeringar

(Beslut)

§4

Val av justerare

(Beslut)

§5

Godkännande av dagordning

(Beslut)

§6

Meddelanden

(Information)

§7

Rapporter

(Information)

§8

Fyllnadsval av Sångastridsförman

(Beslut)

§9

Fyllnadsval av @1337

(Beslut)

§ 10

Fyllnadsval av FARAD-ledamot

(Beslut)

§ 11

Inköp av krimskrams till Föset

(Beslut)

§ 12

Inköp av filtar

(Beslut)

§ 13

Arbetsgrupp om GDPR

(Beslut)

§ 14

Uppföljning av Likabehandlingsplanen

§ 15

Arbetsgruppsrapporter & redovisning

Tillsatt

Arbetsgrupp

(Diskussion)
(Beslut)
Sammankallande

Redovisning

§ 16

Övrigt

(Beslut)

§ 17

Nästa möte

(Beslut)

§ 18

O.F.M.A.

(Beslut)
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Handlingar
§8 Fyllnadsval av Sångastridsförman
Kulturminister Adam Larsson skickade in bilaga 1.

§9 Fyllnadsval av @1337
Kulturminister Adam Larsson skickade in bilaga 2.

§10 Fyllnadsval av FARAD-ledamot
Projektledare FARAD Max Gustafson skickade in bilaga 3.

§11 Inköp av krimskrams till Föset
Sektionsordförande Mattias Näsström skickade in följande:
Det är en tradition att styrelsen köper in något litet till Föset. Jag vill därför äska 400 kr ur styrelsen
disponibelt för inköp av krimskrams till Föset.

§12 Inköp av filtar
Likabehandlingsordförande Elinor Fagerberg skickade in bilaga 4 och 5.

I sektionstyrelsens namn,

Alexandra Lengquist
Styrelseordförande

Kulturministeriet
September 13, 2018

Nomineringar

Nomineringar till Sångarstridsförman
Kulturministeriet

Nomineringsgruppen har tagit intresse och arbetsvilja i beaktande, och känner att de har fått fram en
grupp med en bra blandning av arbetsvilja och musikalisk läggning. Nomineringsgruppen har även valt
att bortse från rekommmenderat antal då sås-förmännen i år har kortare tid på sig att förbereda tävlingen.
Nomineringsgruppen nominerar därför
• Marcus Sundblad
• Isabella Ljung
• Amanda Wahlberg
till Sångarstridsförmän för 2018.

I

-sektionens tjänst,

Adam Larsson
Kultuminister

Jacob Navrozidis
Vice Ordförande och fåtöljsittare

Kulturministeriet
September 13, 2018

Nomineringar

Nomineringar till @1337
Kulturministeriet

Nomineringsgruppen har tagit intresse av att vara med att lägga byggstenarna för sektionens TVspelsverksamhet i beaktande under intervjuernas gång och har valt att nominera
• Navid Hadian
• Hjalmar Lind
till @1337 för 2018.

I

-sektionens tjänst,

Adam Larsson
Kultuminister

Oskar Keding
Sexmästare och ”passande person”

Nominering av David Bao Fu till ledamot i FARAD-gruppen 2019
Precis innan sommaren 2018 genomfördes en kampanj på F-sektionens inom
TLTH:s facebooksida samt facebookgruppen “F-sektionen” gällande
FARAD-gruppen 2019. I kampanjen fick medlemmar inom F-sektionen visa intresse
genom en enkät för att sedan bli kallade till ett möte med syfte att informera och
fortsatt öka intresset om FARAD. Kampanjen gjordes även reklam för i vissa klasser
på föreläsningar.
Denna intresseanmälan skrev David Bao Fu upp sig på. Jag bad honom komma till
det tidigare nämnda mötet. (Det gjordes även reklam för mötet i F-sektionens
facebookgrupp en gång till precis innan utifall någon hade ändrat sig.) Då David var
den enda som dök genomförde jag en intervju samtidigt som han fick ställa frågor
om FARAD.
Jag märkte direkt att David var väldigt sugen på att jobba med FARAD trots att det
bara var någon vecka innan lp4:as tentor drog igång. Han uttryckte specifikt intresse
för att jobba med FARAD:S hemsida vilket jag tror han passar mycket bra till då han
även är webbutvecklare på Teknologkåren. Han var för övrigt mycket trevlig, verkade
driven och kunde tänka sig att även jobba med företagskontakt, logistik och övrig
PR.
David har innan han började på F läst på andra sektioner och tillhör därför ingen
riktig årskurs. Den han är närmast är dock F-17.
Jag vill väldigt gärna att David Bao Fu är med på FARAD 2019 resan och önskar
därför att han fyllnadsväljs som ledamot i FARAD-gruppen 2019.
Max Gustafson
Projektledare FARAD 2019

Jag anser att sektionen har alldeles för liten mysfaktor. Detta kan åtgärdas på många sätt (kramar är
att rekommendera) men ett sätt som vore enkelt är införskaffande av filtar. Specifikt mysiga sådana.
Det finns ett antal filtar i Hilbertrummet, men mysfaktorn på dessa är låg. Saker mysiga filtar kan
användas till är:
•
•
•
•
•

Öka sektionens mysfaktor
Filmkvällar
Framtida picknickar
Winter is coming ⇒ Mattehuset blir kallare ⇒ Folk fryser ⇒ Folk vill ha filtar (kanske även
efter bad i sjön Sjön?)
Vid andra typer av event?

Det vore vettigt om i alla fall en del av dessa filtar förvaras lättillgängliga för gemene sektionsmedlem.
Var övriga bör förvaras och vem som ansvarar för dem lämnar jag upp till styrelsen.

Om ni nu finner att sektionen bör införskaffa sig filtar, så finns det många mysiga filtar därute. Detta
stora utbud kan vara aningen utmattande för den ointresserade, så jag har tagit fram 4 möjliga
förslag på väldigt mysiga filtar som går att införskaffa.

(se bifogade förslag)

Jag önskar därmed äska upp till 1032 kr från Styrelsen Disponibelt för att införskaffa mysiga filtar åt
sektionen. Dessutom vill jag antingen hyra sektionsbilen kostnadsfritt för inskaffandet av dessa filtar
eller äska pengar till bussbiljett (24 h-biljett studentpris inom Lund = 37,50 kr).

