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F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

21 Januari 2010

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 Louise Kempe

Ordförande SNF Joel Wilson

Ordförande Foc Mikael Andersson

Ordförande FARM Stefan Carlsson

�1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:00 av Pontus.

�2 Val av justerare

Marie väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Har ordnat bokbytardagar, men inte omsatt så värst myck-
et. Frida har även varit på NU-möte och fått det speci�erat att vi verkligen
måste be kommittèer att skriva under kårens nya kontrakt. Kåren rekom-
menderar även starkt att man använder pubrundeloggan. Dessutom har
vi fått svar på den psykosociala utvärderingen och Tuss skriver dispavtal.

• FARM: Kommer att ha några evenemang de kommande veckorna, bland
annat med Youngbird för årskurs 3-5. Till helgen ska man teambuilda.

• NollK: Ska �xa kalas den 20 februari och syr till dess på sina overaller.

• DP: Har planerat lite aspning och ska �xa pubrunda idag.

• Foc: Har tokstädat sitt rum, vilket tog två dagar. De får ett nytt �ipper
på söndag och planerar lite lätt en �ipperdup med DP.
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• SNF: Arrar cocktailparty och accepterar nomineringar till guldäpplet.

• F6: Har varit på gasqueutbildning, anordnar dup på fredag och sektion-
saktivasittning nästa vecka.

�4 Bastu

Hittills är 26 personer anmälda. Även pateter är nu inbjudna och dessa går inte
gratis.

�5 Sektionens dag

Vi har fått tillåtelse att vara i Canyon och behöver inte heller anlita Einstein om
vi inte vill catra. Tyvärr står det felaktigt i nyhetsbrevet att sittningen under
lördagen är gratis. För övrigt behöver vi hitta toastar. Förra året var det Micke
och Anneli. Behöver vi alkholtillstånd, vilket vi behöver, måste vi �xa det själva.
Då måste det sökas nu.

Vi måste också snarast prata med F:are om F:are om F föreläsningar. Schemat
för sektionens dag ser just nu ut så här: På torsdagen F:are om F, fredag
födelsedagsdup och lördag middag.

�6 Bilnisse

Anton Dalsmo kommer in. Han tycker att det skulle vara kul att vara bilnisse
för att han då får han hjälpa till lite på sektionen och också kan få mecka
lite med någon annans bil. Han är smärtsamt medveten om att han kommer
behöva skicka fakturor och sköta den biten. Henhan kommer att �xa en liten
överlämning. Antons egen bil håller än så länge ihop, trots att han svetsade ihop
hjulen. Det han �xar brukar funka.

Bilen ska helst rulla runt tycker kassören. Vi väljer Dalsmo till Bilnisse.

Beslut: Anton Dalsmo fyllnadsväljs till Bilnisse.

�7 Mastersrepresentent i programrådet TF

Björn Johansson kommer in och intevjuas. Björn tror att det kan vara roligt
att sitta i möte med folk som faktiskt bestämmer. Han har inga problem att gå
på möten och läser till vardags applied physics, så han har stor erfarenhet av
institutionen. Mötet väljer enhälligt Björn till programrådsrepresentant.

Beslut: Björn Johansson väljs till mastersrepresentant i programrådet för
teknisk fysik.

�8 F6 ET-raj

F6 har planerat inte insyna nästa ET-raj på grund av aspningen. Torbjörn
undrar om det inte kan vara nyttigt för asparna att se hur det är att arrangera
ett insynat arr. Men Cissi säger att asparna kommer att lära sig insyningsrutiner
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på gasquen, så det är inget argument. Med tanke på de saker som hänt på sistone
rekommenderar vi att de insynar.

�9 dd.chalmers.se

dd.chalmers.se ska stängas ned, men om vi vill kan vissa maillistor föras över
till kårens servrar. Spideras åsikt är att det är bäst att lägga över listorna till
ftek, som vi driver själva. Det kommer att ske.

�10 Spexet

Spexet vill ha föreställningar i Focus och har bokat möte med oss för att
diskutera detta. Men underligt nog dyker de inte upp, men det kan bero på
att någon spridit falsarier.

�11 Signes

Vi diskuterar lite om hur vi ska lösa städningen av Signes. Det är nämligen lite
oklart om det är sagt att städerskorna ska städa golv och dylikt. Hur som helst
får vi nog skicka upp några ettor som städar mikrovågsugnarna där också.

�12 Övrigt

• Bastusittningen: Frida vill vara bussansvarig. I övrigt sköter F6 allt.

�13 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2010�01�28.

�14 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 12:51.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Marie Doverbo
Justerare
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