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F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

25 Februari 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 Wilsson

Ordförande Foc Mikael Andersson

Ordförande FARM Stefan Carlsson

�1 Mötets öppnande

Tuss öppnar mötet 12:00.

�2 Val av justerare

Jenny nomineras och väljs sedermera till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Har planerat aspning och kommer snart att ha a�sherat
om bokbytardagar kommande onsdag lunch i Focus. EDIT-gruppen har
skrivt lite på EDIT-remissen och så har man lagt ner en hel massa tid på
att planera hur man på bästa sätt ställer in omsitsen.

• FARM: Är många i sin organisation nu, vilket är Stefan tycker är roligt
eftersom det ger möjlighet att strukturera upp arbetet lite mer. De har
just nu arbetsgrupper som jobbar med prissättning och har event med
Vattenfall på måndag tillsammans med de andra sektionerna som ingår i
avtalet.

Planeringen av ut�ykten till CERN går också framåt. Stina för en dialog
med en Thomas på CERN. Om det funkar nere på CERN blir resan av
efter LP4. TRIA kommer för övrigt snart hit och FARM planerar aspning.
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• SNF: Har alla varit på utbildning med UO (utbildningsenhetens ord-
förande), utom Joel som var där i höstas. Annars har SNF inte gjort så
mycket förutom att planera aspningen.

• Foc: Hade �ipperdup med DP i fredags. Igår handlade de och har än så
länge inte fått in en enda intresesanmälningar till sin aspning.

• FnollK: Louise ska på sitt andra MOS-möte (mottagningskommittéernas
samarbetsorgan), där det ska diskuteras säkerhetsgrejer med anledning
av FnollKs kalas. Under kalaset i lördags pajade en glasruta och en del
människor rasade i backen. Men vad dem vet var det inte någon som
spräckte sin skalle, åtminstone var det inte någon som märkte det då.
FnollK har en numera också en färdig logga.

• DP: Arrangerade �ipperdup tillsammans med DP och hade lite dåligt
med mat. De har även gjort asp�lm och haft asplunch.

• F6: Lagade ärtsoppa och har påbörjat aspning. De ska ha karaoke under
ET-rajet och funderar på hur man bäst arrar något sådant. ET-rajet är
på lördagen i tentaveckan.

�4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll skummas igenom av Torbjörn. Det konstateras att
städningen av skyddsrummet kanske inte var helt lyckad.

�5 Bilavtalet

Alla har inte läst avtalet än, men en utskriven kopia skickas runt bordet och
folk får delge sina kommentarer. Vi kommer fram till att det vore bra om det
stod tydligare att man ska kontakta bilnisse om något är fel på bilen, om den
är ostädad eller dåligt tankad. Formuleringen av mittenpunkten ska ändras från
'under körning' till 'som förare'. Slutligen konstaterar mötet att det vore bra
att ha en kopia liggandes i bilen, alternativt att ha en liten bandspelare som
läser upp kontraktet så länge motorn är på. Anton ska infoga de föreslagna
ändringarna i kontraktet och även ändra i det vanliga hyreskontraktet.

Beslut: Att anta det framlagda föreningskontraktet för uthyrning av Britney
med föreslagna ändringar.

�6 Kårobligatoriefrågan

Tuss var på FUM-möte (kårfullmäktige) igår kväll. Det första FUM bestämde
av intresse för oss var att sektionsavgiften ska ha ett övre tak på 50 kr kom-
mande hösttermin. Vad som händer sedan är fortfarande höljt i dunkel. Nästa
proposition var av något större mått.

I proposition 18 föreslog kåren att man ska verka för att kårobligatoriet be-
hålls på Chalmers. Denna proposition antog FUM efter en lång diskussion enhäl-
ligt. Det slutliga beslutet om kårobligatoriets avska�ande eller inte på Chalmers
tas av Chalmers styrelse i ett möte den 22 april, men kårens representant i
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styrelsen kommer alltså, med starkt mandat, arbeta för att obligatoret inte
avska�as.

Tuss redogör för kårens argument för och emot avska�andet av kårobligato-
riet:

• För:

� Det är fel att tvinga folk vara med i kåren, men enligt kårstyrelsen
�nns prejudikat som säger att det inte strider mot de mänskliga rät-
tigheterna.

� Ett avska�ande driver en utveckling av kåren, som måste arbeta mer
för att behålla sina medlemmar.

� Stärker kårens legitimitet.

• Mot:

� Enligt statliga utredningar behöver kåren minst 3 år på sig att för-
bereda ett ansvarsfullt avska�ande, inte 1 år.

� Det är klokt att vänta och se vad andra lärosäten gör för misstag.
Det vore dumt att göra samma misstag som Chalmers gjorde vid
införandet av mastersprogrammen, det vill säga gå för fort fram och
åka på en massa extra kostnader.

� Skolan segregeras mera. Klyftan blir större mellan en engagerad medlem
och en icke-medlem än mellan en engagerad medlem och en icke-
engagerad medlem.

� Kårer vid statliga lärosäten kommer att få ett statsbidrag från staten
för att täcka upp för de minskade intäkterna. Det kommer emellertid
inte Chalmers Studentkår att få eftersom Chalmers är en stiftelse-
högskola. Utöver detta kommer nya skatteregler för ideella föreningar
att vara betydligt hårdare, vilket kommer att slå hårdare på privata
kårer. Genom att vänta sätter vi press på lagstiftarna att ändra dessa
ovettiga regler.

� Slutligen vill kåren givetvis också behålla den skyhöga engagemangs-
graden vid Chalmers. Engagemanget ger värdefull erfarenhet och
ökar anställningsbarheten hos genomsnittschalmeristen. Dessförutom
medför den också att chalmerister trivs på skolan och i framtiden gär-
na anställer andra trevliga chalmerister.

�7 Övrigt

• Alumnikontakt: Stefan skulle vilja att alumnikontakten i framtiden var
en person i FARM. Detta för att underlätta för dem i kommunikation med
alumnerna, som är en värdeful kontaktnätskälla. För närvarande är arbetet
som representant i alumniföreningen outsourcat på Kristian 'Foten' Lars-
son. Styret tycker också att det vore lämpligt om FARM kunde ta på sig
det ansvaret i framtiden. Stefan ska ta kontakt med Peter Apell och de
andra i alumniföreningen.

• Fråga från cortegeherren: Han klagar på att det är få som ska bygga
från F och undrar om F:arna har blivit studieinriktade?
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• Byta borden i Focus: Frida vet inte riktigt hur mycket pengar vi kom-
mer att få från Vattenfall och dylikt, men det borde �nnas pengar att ta
från Focusfonden. Frida ska kolla upp hur mycket pengar det �nns.

• Fridas fråga: Hävföreningen tror att de ska få massvis av pengar årligen,
men det tror inte vi. I sektionsmötesbeslutet står att föreningen kan få
200kr per år för underhåll av hävutrustningen, men inte mer. Om de vill
ha hjälp med att betala anmälningsavgifter till CM kan de vända sig till
FIF istället, som bidrar till startavgifter i CM om man representerar F-
sektionen.

�8 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2010�03�04.

�9 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 13:08.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Jenny Andersson
Justerare
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