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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

Ordförande FnollK Harald Freij

Ordförande SNF Edvin Linge

Kassör Foc Jon-Henrik Svonni

Ordförande FARM Stefan Carlsson

�1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:03 av Pontus.

�2 Val av justerare

Jenny väljs till justerare.

�3 Föregående mötesprotokoll

På föregående möte valde vi Linus till representant i MC2s institutionsråd och
bestämde att Anton skulle �xa en inventarielista till förstahjälpen-lådan. Detta
har han gjort och han ska köpa grejer nästa vecka. Dessutom pratade vi om
alkohol på sektionsmöten och om Britney. På tal om Britney meddelade Frida
att sittande revisor inte har några problem med att föreningar betalar bilutgifter.

�4 Rundabordet

• Kärnstyret: Har bland annat haft bokbytardagar, skrivit nyhetsbrev och
incidenthanteringsdokumentet har hakat upp sig lite hos kåren.

• SNF: Har cocktailparty ikväll, aspning nästa vecka och teambuilding på
tisdag.
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• Foc: Har mekat �ipper, arrangerat spelkväll och imorgon ska de pro-
viantera.

• NollK: Har dragit igång aspning med asplunch, phaddertacksittnings-
planeringsmöten osv.

• DP: Ska ha pubrunda idag och städmaterial har under mystiska om-
ständigheter försvunnit.

• F6: Har haft ET-raj som de är nöjda med, nästa vecka ska de på gasqueK-
möte och veckan därpå arra luciasittning.

• FARM: Har en massa aktiviteter nästa vecka. Bl.a aspning, alumnipub,
lunchföredrag.

�5 Sektionensdag

Vi vill lägga ansvaret för sektionensdag på Anton och han verkar beredd att axla
det. Till sektionensdag ska teknologer och alumner bjudas in och det är bra om
det görs i tid med tanke på alumnernas preferens att faktiskt planera. F6 har
räknat med att arra sittningen, så de ställer gärna upp och gör detta. Förra
året var sittningen i Canyon, om vi vill vara där igen måste vi börja arbeta för
det nu. Prefekten i MC2 är personen att tala med. En lämplig forumpost ska
startas.

Beslut: att välja Anton Körkkö till ansvarig för sektionens dag.

�6 Rapport från NU-möte

Frida rapporterar från NU-mötet. NU ska anta en ny arbetsordning. Den störs-
ta förändringen är att alla personer som väljs in till en festarrande förening
ombedes läsa igenom kårens och Chalmers alkoholpolicies och sedan skriva på
ett papper att man läst dem. Papprena ska sedan sparas i evinnerliga tider,
om inte dinosaurierna återvänder. Då är det okej att använda dem att mata de
kolossala kräldjuren med medan man funderar ut en bättre plan.

�7 Programrådsmöten

�7.1 Fysik

MC2 byggs om för att husera ett cafe. Tjoho! Cederwall, programansvarig
Teknisk Fysik, och Bernt Wennberg, utbildningsområdesansvarig, ska äntligen
diskutera om de vill ha kvar skyddsrummet. Enligt Martin betalar GU inte län-
gre halva mittendelen. Han skulle diskutera detta med motsvarande prefekt på
GU.

Vad gäller Signes hoppas man att mikroköket är klart till december. Kent
Wikersten, lokalansvarig för grundutbildningen, väntar på ett beslut på att det
ska bli så om en vecka. Eventuellt ska det byggas om ännu mer i en liten nollskild
omgivning till Signes i april-maj. Det är oklart vem det är som kommer att
ansvara för städningen av Signes, som det låter nu är det troligtvis huset.
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Vad gäller biblioteket var det från början tänkt att det skulle vara skärmar
och växter där inne, istället för dagens skrala miljö. Nu vill Kent bilda en grupp
med några studenter som kan diskutera möblering mm i bibblan. Marie och ett
par personer som hon hugger ska bilda gruppen.

Martin skulle snacka med IT-Styrningen om att ställa in �er datorer. Apell
drar igång en arbetsgrupp i syfte att förbättra kommunikationsinslagen på
fysikprogrammet, där Apell, Cederwall, Hillergren (fram till jul) och en F3:a
ska ingå. Eventuellt är Stefan intresserad.

Beslut: Marie och cirka två ytterligare representanter, som utses av Marie,
ska ingå i biblioteksgruppen.

�7.2 Matematik

Mötet handlade mest om utbildningen Teknisk Matematik och om omstruk-
tureringar av denna, alltså inte så mycket som direkt berörde styrets arbete.

�8 Incidenthanteringsdokumentet

Lina, SO, har arbetat fram rutiner för överklagan hos kåren och hon ska lägga
fram dem för något organ på tisdag, därefter kan vi få dem.

�9 Framtida propositioner

Vi diskuterar eventuella propostioner att lägga fram på sektionsmötet.

1. DPs ölchef: En av propositionerna behandlar ölchefen i DP. Tanken är
att denne ska få ett tydligare ansvar för att hålla koll på DPs alkohol under
arrangemang. Nuvarande förslag är dock lite fumligt formulerat och bör
göras om. Mötet tycker att det är vettigt att ölchefen har koll på hela
kedjan och att det skulle underlätta för kassören om någon alltid hade
koll på hur mycket som sålts och vad som återstår. Micke tycker dock att
det är för mycket jobb för en person och att syftet med över�ödig är att
avlasta ölchefen.

Vidare diskuteras om över�ödig ska fortsätta att vara förtroendepost om
ölchefen konverteras till en sådan. Mötet ser inte någon riktig anledning
till varför öfver�ödig ska vara förtroendepost. På det hela taget är mötet
för propositionen, som dock inte är skriven än.

2. F6 inval: Cissi tycker att inval till F6 ska vara i LP3 eftersom det skulle
göra det lättare att samordna med nollK och inte bli en sådan rivstart
med nollning. Jenny funderar i samma banor. Dock blir det lite problema-
tiskt att �ytta fram invalet bara en läsperiod eftersom verksamhetsåren
är antingen kalendariska eller läsårsbaserade. Propositionen kommer hur-
somhelst inte att läggas detta möte.

3. DP och overaller: DP ska anordna overallsförsäljning och tryck, står det
i reglementet. Mötet anser att det skulle vara förvirrande under nollningen
och att det skulle bryta på ett olyckligt sätt mot Chalmerska traditioner
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om alla på sektionen sprang runt i overaller. Givetvis kan enskilda indi-
vider ska�a sig en overall själva, men det verkar onödigt att detta ska
åligga DP.

4. Kåren: Kåren vill ha med, i vår stadga, att de kan ta över sektionen om
vi någon gång skulle få färre än 25 medlemmar.

�10 Inval

• FARM: Stefan vill aspa sig själv. Det ska nog inte vara några problem
att fyllnadsvälja honom till viceordförandeposten som vakantsattes i maj.

• SNF För att e�ektivisera funderar man på om exempelvis årskursrepre-
sentanter ska ha även andra poster, såsom sekreterare osv. Nästa vecka
hoppas Edvin ha konkretare planer.

�11 Övrigt

• Engelsktalande personer i SNF: Att tänka på: kan kommittèer anpas-
sa sina arbetsrutiner så att även engelsktalande personer kan vara delak-
tiga på ett vettigt sätt?

�12 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2009�11�05.

�13 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 13:07.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Jenny Andersson
Justerare
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