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Fysikteknologsektionen, Chalmers

F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

1 oktober 2009

Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Kassör Frida Håkanson

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ledamot Anton Körkkö

Ordförande DP Jenny Andersson

Sexreterare F6 Johan Arvidsson

Ordförande FnollK Harald Freij

Vice ordförande SNF Joel Wilson

Orförande Foc Mikael Andersson

Ordförande FARM Stefan Carlsson

�1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 11:59 av Pontus.

�2 Val av justerare

Harald väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Har haft sektionsmöte och lärt oss en massa saker om hur
detta bör gå till. Har också äntligen �xat maillistorna till masterseleverna.

• SNF: Har, citat 'gjort sitt'. Ska på UU möte nästa vecka och har BSD
senare idag.

• Foc: Micke har inte varit här så mycket, men foc-köret gick bra. Presen-
ningen har fortfarande inte torkat, eftersom det har regnat varje dag.

• NollK: Planererar asplunch, aspning och omsits.

• DP: Har haft Dup, en helt vanlig sådan. De har även lagat mat till sektion-
smötet och försöker köpa billiga städverktyg. Än så länge går städningen
bra.
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• F6: Lagar ärtsoppa och har varit på kalas och sektionsmötet. Förra gasquen
gick bra, F6 gick plus, men de städade till åtta på morgonen.

• FARM: Har varit på sektionsmöte och ska i eftermiddag sitta i möte med
TRIA om eventuella samarbeten. Man har även trasslat upp efter beslutet
att ställa in F-expo. Inget beslut har tagits huruvida F-expo ska hållas till
våren eller om ett år.

�4 Maillistor

Vi har nu maillistor till samtliga medlemmar i F-sektionen. Frågan är nu på
vilka sätt maillistorna bör användas. Mötet enas om att den ska användas till
viktiga saker, såsom psykosociala utvärderingar, eventuellt sektionsmöten och
företag som betalar för mailutskick.

För att kunna nå våra medlemmar med annan information, så som arrange-
mang och aktiviteter, ska nyhetsbrev införas. Detta ska skickas ut en gång per
läsperiod och ska skickas till en speciell maillista som man kan välja att gå ur.
Tanken är att föreningar ska maila in sina kommande arr till oss, som skriver
om dem i nyhetsbrevet. På så vis kan vi även i största möjliga mån undvika att
saker och ting krockar. Om föreningar, exempelvis FARM, vill ha en separat
maillista för att oftare göra reklam för sina arr kan man skriva i nyhetsbrevet
att en sådan �nns och att man kan kontakta FARM om att bli medlem.

Beslut: att skapa ett nyhetsbrev som ska skickas ut en gång per läsperiod.
Brevet ska skickas till en separat maillista, så att man kan välja att går ur om
man vill.

�5 Föregående mötesprotokoll

Torbjörn summerar kort besluten som togs vid förra mötet.

�6 Nästa period

Pontus går igenom vilka saker vi redan nu vet att styret ska göra under nästa
läsperiod.

�6.1 Bandartjobang

Beslut: att bandartjobanget ska arrangeras onsdag 11 november. Frida och
Anton är huvudansvariga.

�6.2 Sektionensdag

Sektionensdag ska inte hållas förrän i läsperiod 3, men bör planeras under kom-
mande läsperiod.
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�6.3 Sektionsmöte

Om föreningars struktur ska förändras bör det göras under sektionsmötet i LP2.
Eventuellt pratas det om att byta så att ölchefen istället för över�ödig blir
förtroendepost i DP, eftersom ölchefen har hand om en stor ekonomisk tillgång
i form av öl. Kanske är det bättre att behålla över�ödig, som fyller en viktig
funktion som serveringsansvarig, som förtroendepost och dessutom göra ölchefen
till en förtroendepost?

�7 A�scher

Man får gärna slänga upp kårens logotyp på sina a�scher, men främst (bara) på
vita arr. Detta har diskuterats även på NU-mötet. Anslagstavlan i korridoren får
enbart användas till att göra reklam för F-sektionens arrangemang och bör inte
heller tejpas på. Köp in �er magneter. Vi bör även börja a�schera på engelska,
för att jobba mot verksamhetsplanen.

�8 ET-raj

Ska den insynas? Det vore bra, eftersom alla andra sektioner på Chalmers har
vita ET-raj. Fördelen är att det då kan a�scheras utanför F-huset, vilket kan
locka �er besökare.

Beslut: F-styret beslutar att starkt rekommendera F6 att göra ET-rajet
insynat.

�9 Utvärdering

Punkten bordläggs strax till nästa möte, så att representanterna har tid att
tänka igenom vad de vill ha sagt. Harald hinner dock in�ika att mer information
borde skickas ut per mail i förväg, för att undvika långa, tidsödande föredrag
under mötet.

�10 Övrigt

• Fototavlorna: Sektionsfotografen vill ha en lista över alla personer som
går kvar på sektionen, så att han kan uppdatera tavlorna. Torbjörn har
bett honom att hämta namnen själv. Det konstateras att det kanske vore
vettigt för styret att ha någon form av medlemsregister. Torbjörn ska
maila vSO om detta och förhoppningsvis behöver Simon då kanske inte
hämta listnamnen själv.

• Focs bankkonto: De har problem att betala till BG och PG, eftersom de
inte har något eget konto. Frida och Banjo ska titta på hur detta eventuellt
kan lösas.

• Skyddsrummet:

Det borde städas, eftersom det står massa saker som inte borde stå där.
Det föreslås att styret ska annordna en städdag, tisdagkväll nästa vecka.
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Beslut: Att styret ska annordna en skyddsrumsstäddag. Torbjörn ska
maila berörda föreningar om detta.

• Signes

Ingen vet något om det och Marie är inte här. Någon kläcker iden om att
Signes kanske kan insynas. Det bör tas med i den kommande utredingen.

�11 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2009�10�08.

�12 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 12:59.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Harald Freij
Justerare
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