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Fysikteknologsektionen, Chalmers

F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

24 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

Kassör Foc Jon-Henrik Svonni

Ordförande FARM Stefan Carlsson

�1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:02.

�2 Val av justerare

Stefan väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Har mailat Cederwall angående skyddsrummet. Efter en
första positivt svar har tongångarna nu blivit lite mer negativa, i och med
att det kostar ganska mycket. Men diskussionen rullar vidare. Signes går
även det långsamt framåt, men tids nog ska vi få tillgång till köket där.
Kärnstyret har också varit på KU och NU möte och sektionsstyrelseut-
bildningsdag. Som pricken över i:et har de dessutom �xat maillistor till
årskurs 1-3 och skrivit en verksamhetsplan.

• SNF: Var på utbildning på kåren i tisdags. Nästa vecka är det BSD.

• Foc: Har haft Foc-kör. Det var roligt. De har lämnat en presenning på
torkning och tvättning ute på övergången.
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• NollK: Har kört feedback och börjat skriva utvärderingar som ska ut i
början på nästa vecka. Snart ska de börja �la på aspningen.

• DP: Har haft Dup och ska ha ytterligare en Dup på fredag. Någon gång
ska de ordna städdag. De kommer att laga mat till sektionsmötet nästa
vecka.

• F6: Har Gasque imorgon och ska på sexmästerikalas under sektionsmötet.

• FARM: Har haft ett par uppskattade lunchföreläsningar, bland annat
med Andreas Isaksson. Denna vecka har de varit på möte med Vattenfall
tillsammans med några andra sektioner.

�4 Rapport från NU-möte

Det diskuterades mycket om pubrundan, framför allt om arrande föreningar kan
gå ihop och hyra vakter och kravallstaket. Eftersom vissa köer var lite väl långa
funderades det på om man skulle införa något slags körapporteringssystem.

Under mötet hades en lång diskussion om missnöjet mot SVEA i samband
med arrangemang i Gasquen. GasqueK har haft möte med dem.

NU upprepade att de gärna vill ha en representant från oss på restau-
rangutvärderingsmötet, som dock är under vårt sektionsmöte.

Tydligen har Cubsecvakter gått in i föreningsrum utan tillräcklig anledning.
Detta har inte förekommit hos oss. Dock har Harald trä�at på en tjurig vakt en
gång. Måhända är det lite bättre än en tjurig ko.

�5 FARM-info

�5.1 Vattenfall

Stefan var på möte med Vattenfall och ett antal andra sektioner på Chalmers
igår. Vattenfall ville presentera hur de ser på sina framtida investeringar på
Chalmers.

De vill utvidga sin bas och få mer valuta för sina investerade pengar. Därmed
är det inte längre aktuellt att enbart ha ett avtal med F-sektionen utan med �era
andra sektioner likaså. Denna ändring vill de göra så snart som möjligt. Dock
kommer de givetvis inte att bryta det kontrakt som redan är skrivet, utan låta
det löpa ut. Vattenfalls beslut kommer således förhoppningsvis inte att påverka
sektiones ekonomi iår.

Den 27 okt ska alla involverade sektioner gemensamt trä�a Vattenfall och
diskutera upplägget för framtiden. Det kommer troligtvis att involvera någon
klausul som innebär att vi får mer pengar ju �er studenter vi lockar till Vatten-
falls arrangemang. Detta ska stimulera marknadsföringen. De vill även radikalt
förbättra Ringhalsbesöket i kvantfysiken så att det blir lite seriösare.

Omformulering av kontraktet innebär att Vattenfall inte längre har någon
exklusivitet. Således är vi fria att inleda samarbete med exempelvis andra en-
ergibolag.
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�5.2 Farminval

I FARM är de just nu 3 personer + Olof i NollK. Alltså inte en fullständig grupp.
I år har man hittills prioriterat att FARM ska synas mer och på så sätt locka
till sig intressenter. Därmed vill man inte fyllnadsvälja några poster på tisdag.
Imorgon kommer McKinsey som ytterligare ett led i PR arbetet. Det är bra att
de syns eftersom de är viktiga för sektionen och legat lågt under närmare ett
år. Eventuellt vill Stefan säga något på sektionsmötet. Om så är fallet kan en
punkt läggas till under meddelanden.

Stefan tar även upp möjligheten att ändra sammansättningen av FARM.
Kanske kan man som på M ha en ordförande och en kassör som väljs in på
ett år samt en svärm ledamöter som rekryteras och byts ut kontinuerligt utan
sektionsmötets inverkan? Gärna några elever från varje årskurs. Inte minst mas-
tersstudenter, eftersom det ofta är dem företagen vill åt.

Vi pratar om hur man kan få tag på mastersstudenter. Ett förslag är att
skapa någon form av frivillig maillista där FARM kan skicka ut nyhetsbrev om
jobbplatser, föredrag med mera. Kanske kan man be föreståndarna för master-
sprogrammen om mailadresser? Att engagera �er elever i årskurs fyra och fem
rimmar �nt med styrets verksamhetsplan och de bidrar gärna om det behövs.

Stina vill gärna sitta kvar i FARM hela våren och Stefan överväger att sitta
kvar i vår han också. I så fall behövs det bara fyllas på med några ledamöter
vid jul.

�5.3 F-expo

F-expo blir inte av eftersom den dagen inte blev schemafri som var tänkt. Det
planerade upplägget går nu inte riktigt att genomföra. Dessutom är det jobbigt
att arrangera en hel arbetsmarknadsdag på bara tre personer. Tanken var annars
att man skulle ha en lite annan vinkling på arbetsmarknadsdagen och Stefan
hade pratat med bland annat Lars Brink och alumner. Marie föreslår att de ska
lägga F-expo till våren när folk är intresserade av att leta sommarjobb och få
sina CV:n granskade.

�5.4 Adlittle

Adlittle är ett stort konsultbolag som vill ha samarbete med F-sektionen. De
undrar därför hur F-studenter ser på management. Stefan ska vidarebefodra
detta på nästa möte med Adlittle.

�6 Motionsmöte

Klockan fem ska vi diskutera den inkomna motionen. Vi får då även diskutera
verksamhetsplanen eftersom mötestiden går mot sitt slut.

�7 Övrigt

• Teambuilding: Vi beslutar att teambuilding ska ske söndag LV6 14:00.
Vad det blir är en överraskning till vidare.
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Beslut: att vi ska ha teambuilding söndag LV6 14:00.

• Mötesordning: Anton lyfter frågan om vi ska ändra något i mötesord-
ningen. Men frågan uppfattas inte.

�8 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2009�10�01.

�9 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 12:59.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Stefan Carlsson
Justerare

4


