
Protokoll 090827
Mötesnr. 02/2009-10

Fysikteknologsektionen, Chalmers

F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

27 augusti 2009

Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Vice Ordförande Marie Doverbo

Kassör Frida Håkanson

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ledamot Anton Körkkö

Ordförande DP Jenny Andersson

Ordförande F6 Cecilia Hult

Kassör FnollK Anton Guldberg

Vice Ordförande SNF Joel Wilson

Däcksvabbare Foc Mattis Sunesson

Kassör FARM Johan Bergsten

�1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 11:58.

�2 Val av justerare

Jenny väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Styret har gycklat, förberett bokbytardagar och läst papper.

• FARM: Har ordnat med miniräknararret inför nollningen och pratat med
några andra företag.

• SNF: Lagar mat till sitt räknearr ikväll.

• Foc: Har reparerat upp de �esta av �ipprena och gycklade på provsitsen
under lördagen. De har även teambuildat.

• NollK: Har gycklat väldigt mycket och haft diverse arr.

• DP: Ordnade sin ölkris och därefter även provhäfv och bastu, båda med
stor framgång.

• F6: Har arrangerat provsits och hockeykalas.

1



Protokoll 090827
Mötesnr. 02/2009-10

Fysikteknologsektionen, Chalmers

�4 Rapport från NU-mötet

Frida har varit på NU-möte där det mestadels pratades om pubrundan. Det
diskuterades om sektionerna gemensamt skulle hyra kravallstaket för att bringa
bättre ordning i köerna. Det var även okej att DP lät GU gå in som gäster, om
de vill lösa det så. Vad gäller legitimationskontroller är vi inte några experter
och kan därför inte göra mycket åt falska legg.

�5 Information: spelande

Pontus har pratat med Hans Bäckberg om spelande i sektionens datorsalar. På
H har man tidigare spridit piratkopierade spel på skoldatorer, vilket uppmärk-
sammades och föranledde en anmälning till diciplinnämnden. Kåren ska införa
någon slags teknisk spärr för att förhindra installation av datorspel. Det är dock
oklart om denna spärr kommer att appliceras på linuxdatorer. Styret kommer
att informera om datorspelproblematiken under punkten meddelanden på nästa
sektionsmöte.

�6 Låsklippning

Den första september är det dags för låsklippning. Förra året blev Foc tillfrå-
gade om de kunde klippa låsen. De kan tänka sig att göra så även iår.

Beslut: Foc ska klippa låsen den 1 september.

�7 Incidenthantering

En incident inträ�ade i MC2 under nollbrickstillverkningen. Det framkommer
att det vore bra att upplysa nollan om vilka regler som gäller i lokalerna. Inci-
denthanteringsdokumentet diskuterades även. Mattis anser att dokumentet är
lite för tillkrånglat och att rekommendationen att en styretmedlem bör tänka
på att lämna styrelsen efter två reservationer är riktigt dålig. Många instämmer.

Beslut: Kärnstyret bildar en kommitté som ska granska dokumentet. Alla
kommittéaktiva ska få läsa igenom det.

�8 Förhållningsregler

Nollorna -06 �ck skriva på ett papper med information om hur man bör bete
sig i Focus. Pontus frågar om styret tycker att detta ska införas igen. Mötet
ifrågasätter om nollorna verkligen kommer kunna ta till sig det som står i pap-
pret. En rad modi�kationer till pappret föreslås och tillsist är mötet positiva till
dokumentet.

Beslut: Att kärnstyret ska skriva ett nytt något modi�erat dokument och
medföra det till sektionsinskrivningen på lördag, så att nollan kan skriva under.
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�9 Styret 07/08

På grund av sekreterarslarv har sektionsmötesbeslutet i LP4 om styret07/08s
revisionsberättelse inte kommit med i det justerade protokollet, vilket orsakat
problem för en individ att ta examen. Pontus föreslår att styret godkänner re-
visionsberättelsen tillsvidare för att på nästa sektionsmöte återigen ta upp den.

Beslut: Revisionsberättelsen godkänns och individerna beviljas ansvarsfrihet.

�10 Teambuild

Sportstugan är upptagen ett långt tag framöver. Vissa styretmedlemmar är
dessutom skeptiska till att åka dit på en vardag. Marie föreslår klättring i
Kviberg. Anton föreslår paintball. Någon föreslår paddling. Mötet är överens
om att Marie till nästa möte ska komma med några konkreta förslag.

�11 Övrigt

• Enligt sektionens stadgar, paragraf 6.8.1 skall styretmötesprotokollen justeras
av två styrelseledamöter. Nuvarande praxis är att ordförande och sekreter-
are justerar. Det anses oseriöst att sekreteraren gör detta, så i framtiden
kommer vi att ha ytterligare en justerare.

• Frida har äntligen fått tag på Cederwall och Håkan och har bokat ett möte
med dem i nästa vecka. Hon och Pontus ska närvara.

• Pontus meddelar att han pratat med VO om bokföring och revisorer. Sys-
temet på F är lite haltande eftersom bokföringar oftast inte sker löpande.
Detta resulterar emellanåt i en del konstiga situationer. Det framkommer
att kvartalsrapportsystemet inte fungerar som det ska och att det vore bra
att välja in ytterligare en revisor på nästa sektionsmöte. Frida ska prata
med den sittande revisorn. Ett förslag är att välja in en revisor i LP2 och
en i LP4, så att alla föreningar har en revisor som sitter under hela deras
verksamhetsår.

• Marie undrar om det �nns ett nytt oberoende skyddsombud, eftersom tidi-
gare ombudet nu är rustmästare. Det gör det ej. En nominering inkommer
och Marie ska se om hon lyckas värva någon.
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�12 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 09�09�03.

�13 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 13:14.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Jenny Andersson
Justerare
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