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Fysikteknologsektionen, Chalmers

F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

17 september 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

Sexreterare F6 Johan Arvidsson

Ordförande FnollK Harald Freij

Ordförande SNF Edvin Linge

Orförande Foc Mikael Andersson

Kassör FARM Johan Bergsten

�1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:02.

�2 Val av justerare

Marie väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Har haft stormöte och fått svar från kåren om att de inte
kommer betala för skyddsrummet.

• SNF: Har haft möte som vanligt. De arbetar på att få tentaresultaten att
komma i tid eftersom de haft en tendens att försenas sedan införandet av
anonyma tentor. Postgången om bonuspoäng skall läggas till tar tydligen
en väldig tid. För närvarande har examinatorn 20 dagar på sig att få
tentamensresultaten registrerade.

• Foc: Har planerat ännu mer inför foc-kör. De har även gycklat foc-köret
för nollan och mekat �ipper.

• NollK: Har avslutat nollningen. Det har gott bra och det 'känns gött' en-
ligt Haralds egen utsago. De ska nu utvärdera och sälja foton till nollorna.
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En nolla ramlade under nollningens sista arr och slog i huvudet så illa att
nollan �ck en spricka i skallbenet och togs till sjukhus. Där ligger nollan
fortfarande kvar eftersom nollan inte mår så bra som man hoppats, men
man räknar med att personen ska kunna lämna sjukhuset om någon dag.

• Avbrott: Fem minuters matserveringspaus 12:10.

• DP: Dupen gick bra och de riggade upp och ner ett eftersläpp som aldrig
blev av. I onsdags lagades det ho�or och i tisdags �ck de beröm av en
städerska för att det var �nt städat. De har försökt få tag på nya hyllor
till kylskåp och en pappersinsamling.

• F6: Utvärderar nollningen och de arr de haft. De har en gasque (70-tals)
nästa fredag.

• FARM:Har lunchföredrag med Andreas Isaksson medan vi pratar. McKen-
zie kommer hit nästa vecka och kommer att ha en föreläsning där de pratar
om sig själva. Detta har FARM a�sherat om.

�4 Rapport från UO-möte

Tuss var på UO (Utbildningsutskottet) möte igår. På K/KFKB har de tydligen
haft härdsmälta vad gäller städningen av sektionslokalerna. Det mumlades något
om gamla spyor och dylikt. Ett beslut att stänga ner sektionslokalerna kvällstid
tom LV1 i LP2 har därför tagits. Det är med andra ord extra angeläget att vi
håller rent och snyggt i och omkring Focus.

I måndags klagade städerskorna på städningen i Focus och med anledning av
detta ska Tuss, Marie och Lars ha möte med städet senare idag. Förhoppningsvis
kommer de att vara resonliga med tanke på att de gillade städningen i tisdags.

Nästa år ändras antagningsreglerna för mastersprogrammet så att det för ut-
bytesstudenter utanför Europa inte längre kommer att vara gratis att studera i
Sverige. De räknar därför med att antalet utbytesstudenter utifrån Europa kom-
mer att sjunka, likt i Danmark, till 10-20% av dagens nivå. Detta kan potentiellt
hota existensen av vissa mastersprogram om de får för få sökande.

Eftersom UO tar upp frågor som ligger ganska nära utbildningen kan det
vara ide att ha med någon från SNF på mötet. Inget bestämdes dock.

�5 Sektionsmöte

I vanlig ordning inplanerat till tisdag LV5. Motionsstopp onsdag nästa vecka.
Vi behöver ha möte där vi diskuterar igenom eventuella motioner och skriver
yrkanden till dessa. Yttranden och motioner måste anslås senast fredag, så mötet
bör hållas på onsdag eller torsdag nästa vecka. Mötet bestämmer sig för att lägga
mötet på torsdag 24/9.

F6 undrar vilket möte de ska laga mat till. F6 och DP gör upp om mat-
lagningen till detta möte.

Någon frågar om styret har några propositioner att ta upp. Bland annat
den gamla om att göra ölchefen istället för över�ödig till förtroendepost. Mötet
enades om att titta närmare på förslaget och eventuellt ta upp det till nästa
sektionsmöte.
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Beslut: att lägga motionsmötet torsdag 24/9 17:00.

�6 Budgeten

Budgeten togs upp på stormötet och en givande diskussion hölls. Intäktsposter
kommer att vara i stort sett oförändrade från tidigare år. Vad gäller utgifter vill
SNF, växteriet och DP ha mer pengar. I DPs fall gäller det pengarna som går
till julbordet och ho�orna. Frida har fortfarande inte fått några svar från Erik
om hur det gick föregående budgetår.

�7 Övrigt

• Skogsinköp: Torbjörn har ringt Lisa Mattson på kommunen om att köpa
skog men inte fått något svar.

• Maillistor: Torbjörn har pratat med studiecentrum om att få ut maillistor
till F och TM årskurserna. Maillistorna för grundutbildningen har kommit,
men inte F4 eller F5 eftersom eleverna är svåra att spåra.

• Loomis kvitto: Ett konstigt kvitto har inkommit från Loomis. 47000kr
har i deponerats någon stans, antingen från eller till oss. Ingen säger sig
veta något om det. Frida ska kontaka Loomis.

• NU-möte:Frida �ck precis ett mail om NU möte. De vill veta hur det
gick på pubrundan och få förslag på hur vi ska få icke-sektionsaktiva att
komma på kalas. Mötet tror att det är många som inte ser att det är kalas.
Torbjörn framhåller att det är väldigt många gasquer och undrar om det
verkligen �nns folk nog på Chalmers att fylla alla. Frida ska till NU på
måndag.

• Hälsning från Anton: Micke hälsar från Anton, som tycker att vi ska
prata mer med Cederwall när vi har problem.
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�8 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2009�09�24.

�9 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 12:48.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Marie Doverbo
Justerare
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