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F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

11 Februari 2010

Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Vice Ordförande Marie Doverbo

Kassör Frida Håkanson

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ordförande DP Jenny Andersson

Ordförande F6 Cecilia Hult

Ordförande FnollK Louise Kempe

Ordförande SNF Joel Wilson

Ordförande Foc Mikael Andersson

Vice ordförande FARM Karin Skoglund-Keiding

�1 Mötets öppnande

Tuss öppnar mötet 12:03. Anton saknas. Cecilia står upp.

�2 Val av justerare

Dessutom justerar hon med glädje.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Tuss har varit på möte med EDIT-utskottet. Torbjörn har
förberett inför F:are om F och sektionsmötet. Marie har sammanställt den
psykosociala utvärderingen och Anton har trixat med sektionens dag.

• SNF: Ska dela ut guldäpplen under sektionens dag och vinnarna är nu
utsedda. Onsdag LV5 anordnas BSD om �uiddynamik.

• FARM: Har gjort i ordning en ny hemsida, som ännu inte är publicerad,
och besökte CHARM igår. Det känns enligt Karin som om de kan få en
hel del nya kontakter.

• Foc: Fick igång Who Dunnit och i år ska de ha aspning för första gången.
De funderar på att tjuvkoppla brandlarmet eftersom det blir så mysigt
discolikt i Foc-rummet när det går.
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• DP: Har städat skrubb och satt upp nya hyllor. Aspning har planerats.

• FnollK: Har varit på teambuild samt jobbar på logga och låt och nollK-
kalas.

• F6: Förbereder sektionens-dag-middag och har beslutat att inte delta i
CM i fest.

�4 Föregående mötesprotokoll

Torbjörn går igenom föregående protokoll och besluten följs upp. EDIT-gruppen
verkar faktiskt ha kommit igång.

�5 Sektionens dagar

För att få låna Canyon krävs att vi skriver på ett papper där det står att vi är
beredda att betala en självrisk på 10 000 000kr om lokalen skulle bli ordentligt
skadad. Summan är lite i häftigaste laget, så Anton ska nu ringa Lina Schäfer
och kolla om sektionen är försäkrad via kåren på något sätt.

Från styret kommer Kärnstyret, Joel och Lei� att gå. Det är 55 sittande
anmälda varav 16 lärare/alumner.

Lokal undantaget är allting �xat. F6 catrar huvudrätten och lagar förätt
och efterätt själva. Menyn blir, i inbördes ordning, spenatsoppa, halstrad lax,
och citronmarängpaj. De kommer att handla vin även till eftersläppet. Om det
skulle strula till sig med Canyon har vi fått alkoholtillstånd för Focus, så att vi
kan vara där.

Utöver sektionens dag middagen kommer F:are om F att bli av som planerat.
Kärnstyret ordnar �ka i Focus.

Dup:en på fredag kommer att bjuda på tårta, som DP gör själva. Dock med
köpta tårtbottnar.

�6 Sektionsmöte

Tre motioner har inkommit. En från Cissi om sexmästarens åligganden, en från
SNF om omstrukturering av deras organisation och en sista motion från Skåning.
Vi diskuterar dem kort och kommer överens om ett ungefärligt utlåtande om
varje som Torbjörn sedan ska skriva ned.

Vad gäller Cissis motion angående sexmästarens åliggande tycker vi att det
är ok inte gå på möten som inte �nns. Vi yrkar på bifall.

SNF vill dra ner på antalet poster i sin organisation för att det blir stökigt
på mötena annars. Sekreteraren ska bort och det ska istället åligga ordförande
att tillse att protokoll förs och anslås. Även posten VBL2 ska tas bort, men
styret tycker att det är bättre om VBL1 tas bort. Detta eftersom VBL2 väljs in
vid jul och därmed kan föra lite kontinuitet med sig.

Vårt yrkande: Att istället för VBL2 ta bort VBL1, av kontinuitetsskäl. Alla
vet väl att VBL konvergerar likformigt mot slutet av året. Vi föreslår även att
VBL2 byter namn till VBL.
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Skånings motion angående motionens bordläggande är till lika delar omtyckt
som ogillad. Vi yrkar på att satsen i motionen ändras till att motionen bränns
i sin helhet, utomhus, så att inget brandlarm går.

För övrigt lagar Foc och FARM mat till mötet och Torbjörn och Tuss ska
skriva slutgiltig föredragningslista idag.

�7 Propositionen

Tuss pratade med VO, vice ordförande, på kåren igår och han är upprörd, efter-
som kåren inte heller vet någonting om vad som kommer hända efter obligatori-
ets avska�ande i höst. Tuss menar att bakgrunden till vår proposition om städ-
ning därmed är lite otydlig och kanske inte helt korrekt. Det vore kanske lämpli-
gare att konvertera propositionen till en diskussionspunkt på mötet, speciellt
med tanke på frågans känsliga natur.

Vi ska föreslå att sektionsavgiften sätts till 50kr, även om vi inte ens vet om
vi får ta ut någon avgift.

Beslut: Att strunta i propositionen om städning och ha en diskussionspunkt
istället, samt att föreslå en sektionsavgift på 50kr.

�8 Bilkontraktet

Alla tycker till en början att kontraktet ser bra ut. Det är i grunden samma som
för en vanlig engångshyrning, med undantaget att för brådskande ärenden kan en
kommittémedlem som skrivit på kontraktet låna nyckeln utan att först kontakta
bilnisse. Tanken med kontraktet är att göra det enklare för föreningarna att låna
Britney.

Istället för att fylla i ett formulär varje gång behöver detta bara göras en
gång. Dessutom framgår det tydligare att den som kör bilen är ansvarig och att
den som tar nyckeln är ansvarig för att nyckeln lämnas tillbaka. Eller det var
tanken i alla fall. En närmare inspektion visar att nuvarande kontrakt faktiskt
inte är så tydligt på den fronten. Anton ska lägga till en punkt om att föraren är
ansvarig för skador som uppstår under körning och att den person som hämtat
nyckeln ser till att den återlämnas på rätt plats.

�9 Det vi ska göra, men inte har gjort

Tillse att alla masterstudenter får tillgång till information om sina rättigheter

och skyldigheter på engelska. Det vore bra om det fanns en engelsk länk på ftek,
som engelsktalande kan använda. Marie ska ordna detta.

Verka för �er skåp i fysikhusen. Torbjörn ska verka för detta.
Verka för trivseln och sammanhållningen mellan program, årskurser och

språkgränser. Något arr för alla med ett bredare utbud! Stormötet handlade
om just detta och därifrån kom en del vettiga förslag. Anton ska göra lappar
med information om sektionens brädspel, projektor och dylikt. Någon tycker att
Tuss ska �xa sammanhållningen på sektionen...
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�10 Övrigt

• Cissi får för många mail: Det beror på att kärnstyret gillar att maila
Cissi.

�11 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2010�02�18.

�12 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 12:58.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Cecilia Hult
Justerare
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