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Fysikteknologsektionen, Chalmers

F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

03 Decemeber 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

Ordförande FnollK Harald Freij

Ordförande SNF Edvin Linge

Ordförande Foc Mikael Andersson

Ordförande FARM Stefan Carlsson

Vice ordförande SNF Joel Wilson

Tillträdande ordförande FnollK Louise Kempe

Vice ordförande SNF Joel Wilsson

�1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:00 av Pontus.

�2 Val av justerare

Harald väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Pontus har varit på möten och Torbjörn har gjort diverse
sekreterarsysslor.

• SNF: Har inte gjort så mycket.

• DP: Har handlat inför julbord och ska börja laga maten idag. På söndag
är det sektionsaktivastädning.

• F6:Har haft gasque och har bokat bastun till sektionsaktivabastun. Planer-
ar just nu inför ET-raj.
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• Foc: Har eventuellt hittat en köpare av NF. I övrigt har man mekat.

• FARM: Har haft samarr med diverse andra sektioner och TRIA. Dessu-
tom har man förhandlat med Tria och Vattenfall om kontrakt.

• NollK: Är i princip klara med sitt årsverk. Harald har varit på sista
mos-mötet. Nya nollK har försökt handla overaller och har valt poster.

�4 Sektionens dag

Kärnstyret har diskuterat om vi skulle göra dagen till något mer än tidigare år.
Bland annat funderar man på att ha förslagstavlor uppsatta i Signes i några
dagar, och kanske baka en stor kaka till Focus 5-års jubileum.

Anton har pratat med Dag på Canyon och enligt honom är det osäkert om vi
kan låna Canyon eftersom det för närvarande är en byggarbetsplats. Anton ska
prata mer med Dag imorgon, fredag. Vi diskuterar andra lokalalternativ. Kalle
Glader är antagligen bokat och dessutom ett ganska dåligt alternativ eftersom
vi inte kan syna in det. Focus är redan bokat, men vi borde kanske boka även
Hilbert. Där kan man eventuellt ha eftersläpp.

Inbjudningar till föreläsare måste också skickas.

�5 Signes

Det kommer nog att �nnas diskho och mikrovågsugnar, men vi kommer inte att
få tillgång till hela köket.

�6 Sektionsaktivabastun

Bastun är bokad till onsdag LV2. Anmälan sker till F6. Det blir nog lättast om
F6 även skickar ut inbjudan. Det enda som ingår är mat och bastu.

Frida har kollat med bussbolaget. Det �nns liten och en stor buss. Den lilla
bussen tar 50 personer. Vi tror att det inte borde komma �er gäster än så? Vi
beslutar att Frida ska boka en liten bus, som lämnar Chalmers 17:15 och lämnar
bastun klockan 23.

�7 Tria

Farm har haft avtalsförhandlingar med Tria, som är en sammanslutning av tre
fackförbund. De har varit aktiva under hösten och skrivit ett avtal med bl.a
kemisektionen. Nu vill de även teckna ett avtal med oss. I avtalet ingår att de
ska hålla två föreläsningar på våren och två på hösten. Dessa ska ha lite olika
teman, ett kommer exemplvis handla om hur man skriver bra CV:n. Dessutom
ska de få närvara på F-expo, ha en annons i Finform, en logotyp i Focus, ha
mailutskick och en logga på hemsidan. Utöver detta vill de ha möjlighet att tre
gånger per termin ställa upp ett bord i våra 'lokaler' och göra reklam för sig
själva och sina arr. I utbyte får vi 20000kr om året.

Den första spontana reaktionen är att vi får för lite pengar. De 20000 kronor-
na kan låta lite lite, men vi ska beakta att eventen som Tria kommer att erbjuda
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har ett enskilt värde för studenten. Vi undrar lite varför de är så intresserade
av oss? Är vi verkligen rätt målgrupp för dem? Och vad menar de med skyltar
och banners på hemsidan?

Kemi har en liten skylt vid sin huvudentrè. Vi skulle kunna ha någon liten
logotypavdelning på anslagstavlan i Focus. På hemsidan skulle man nog kun-
na tänka ut en liknande lösning. Diskussionen handlar nu snarare om hur stor
störning Tria kommer vara för F-teknologen och därför har vi svårast att ac-
ceptera det här med informationsborden. Stefan ska ändra så att det bara blir
2 gånger per termin de har rätt att ta fram sitt bord och så hoppas vi att de
inte nyttjar båda. Det bästa stället att ha dem är nog Signes.

Vi vill även undvika att Tria spammar ner F-teknologen. Det lättaste vore
nog om deras mail kunde bakas in i ett FARM-mail som skickas ut en gång per
läsperiod eller dylikt.

Till sist är vi överens om att FARM kan fortsätta förhandla med Tria, men
Cissi tycker synd om TRIA eftersom hon är skeptisk till hur många som kommer
att gå på föreläsningarna. Vi vill dock att Tria går med på att inte ha egna
mailutskick och att banta antalet bord till två.

�8 Sektionsaktivaavtal

Kåren har skrivit ett nytt dokument som de de vill att alla föreningsaktiva
ska skriva under när de väljs in. Kåren vill sedan ha kopior av dokumenten
och vi ska behålla orginalen. Underskrivna papper ska sparas så länge personen
är sektionsaktiv. Syftet med dokumentet är att invalda ska känna till kårens
policys och ha läst igenom dem. Vi diskuterar var detta dokument egentligen
klubbades. I FUM eller KS? I princip ställer dokumentet mycket starkare krav
än vårt nuvarande dokument, så vi kan nog sluta använda oss av vårt eget.

Vakterna kommer snart ha, eller har redan, befogenheter att stänga ner
spontana småfester. Med detta menas alla oanmälda fester. Om man bryter
mot någon av punkterna i kårens policydokument, har man då inte längre kåren
bakom sig i sitt arbete? Vi borde fråga vSO om vad de anser om vår policy.

�9 Övrigt

• Brandsäkerhet: Torbjörn pratade med Sara på teknisk service häromda-
gen. Hon påpekade att brandsäkerheten i Focus är dålig eftersom det ofta
står barstolar ivägen för nödutgången vid baren. Dessutom är ofta det grö-
na plastbandet som håller fast nödutgångshantaget av och sådana kostar
pengar. DP ska försöka se till att barstolarna inte anhopas vid dörren och
Torbjörn ska prata med Sara om att ska�a en nödutgångsskylt.

• Skyddsrummet: Vi borde ta reda på vad som egentligen kommer att
hända med skyddsrummet. Marie ska maila Cederwall.

�10 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2009�12�10.
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�11 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 13:07.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Harald Freij
Justerare
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