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Protokoll fört vid styretmöte
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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

Vice ordförande FARM Karin Keiding-Skoglund

ASP Lars Lundberg

ASP Marcus Johannesson

�1 Mötets öppnande

Tuss öppnar mötet i tid.

�2 Val av justerare

Jenny justerar gärna.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Har haft aspning i form av ost- och vinkväll samt en trevlig
middag på John L's med tillhörande pubquiz. De har anordnat valbered-
ning, och besökt både SU- och KU-möten. På SU-mötet pratades det bland
annat om herr- och dammiddagar som på vissa sektioner omhämmat myn-
nar ut i totala jämställdhetskatastrofer. De diskuterade även teknologkon-
ferenser på andra skolor. På KU-mötet �ck Tuss ingenting veta om kårob-
ligatoriet eftersom det är hemligt till dess protokollet justerats.

• SNF: Har även de haft ost- och vinkväll samt valberedning. Planerar en
BSD med Sound and Vibration till LV7 men gör i övrigt inte så mycket.
Jo, en grillkväll för pateter planeras i LV7.
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• NollK: Hade omsits i tisdags som Louise tror var lyckad. De har också
haft möte med Cederwall och Håkan och fått de pengar de ville ha. På
det hela taget börjar det se bra ut.

• DP: Aspar och sittande �xade en live-dup som var lyckad men med lite få
besökande F:are. Därmed gick de kanske back, men det är ingenting de inte
klarar. Sillfrukosten arrangeras imorgon av asparna. Hoppas det blir bättre
än gycklet de aldrig gjorde. Aspningen avslutas med en heldagssittning på
söndag och capsmästerskap på lördag.

• FARM: Har mest knåpat på CERN-resan, som går framåt och ser ut att
arta sig. I övrigt planerar de ett lunchföredrag på onsdag nästa vecka. De
har kontaktat masterskoordinatorer för att skicka inbjudan till masterse-
lever.

• Foc: Micke vet inte så mycket om vad som hänt hos Foc den senaste
veckan eftersom han inte har varit här. De har i alla fall valberetts.

• F6: Har varit iväg på asp-ut�ykt som var mysig och gick bra. Valbered-
ningen var svår men asparna verkar lovande för ärtsoppan är god.

�4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läses igenom av Marie. Marie skulle skriva propo-
sitionen om insyning, vilket hon också har gjort och Tb skulle ha gjort �er
vektoriserade logotyper.

�5 Sektionsmöte

De olika motionerna och propositionen gås igenom för att styret ska kunna enas
om yttranden.

• Insyningsproposition:Marie har skrivit propositionen och läser upp den
för mötet. Propostionen måste lyftas och bifallas vid två sektionsmöten.
Vi tycker att det vore bra om vi speci�cerade att den ska lyftas igen vid
mötet i läsperiod 1. I övrigt ser allt bra ut.

• Fotoföreningen: Den blivande fotoföreningens motion ser också den bra
ut. Vi diskuterar om det inte vore bra att sektionsfotografen också ingår i
föreningen. De själva är av åsikten att det är bättre att behålla sektions-
fotografen under Finform åtminstone till dess det visat sig om föreningen
är stabil. Nuvarande åligganden om att de ska vara Finform behjälpliga
räcker väl. Styret yrkar på bifall. Angående föreningens stadgar ser även
de bra ut. Kanske borde någon punkt läggas till om att de ämnar följa
F-sektionens stadgar.

• Dragosinvalet: Lars motionerar för att Dragosinvalet, som någon ogenomtänkt
gång �yttades till LP3, �yttas tillbaka till LP4. Styret har ingenting att
invända mot detta och yrkar på bifall.
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• Alumniansvarig: FARM motionerar för att en av ledamotposterna i
FARM ska omvandlas till en alumniansvarigpost. Detta för att förenkla
kontakten mellan F-sektionen och alumniföreningen. Detta blir speciellt
nyttigt i samband med det nu stående nollningsinslaget - chalmeristmid-
dagen. Styret är positiva till idén, men motionen är bristfälligt skriven.
Torbjörn ska kolla om Stefan har lust att förbättra den lite.

• Random instick från Marie som uppenbarligen kollar mailen un-
der mötet: Fysisk skyddsrond 31 maj klockan 10.

• DP 08/09s verksamhetsberättelseMicke läser upp verksamhetsberät-
telsen. Förutom att redigeringen är i enklaste lagret och att någon mening
slutar mitt i ser det ganska bra ut. Styret är för att berättelsen lyfts.

• Verksamhetsplanen: Nästa års styre ska jobba med bland annat:

� Kårobligatoriefrågan.

� Masterintegrationen, vilket innefattar reklamvägar mot masterstu-
denter, sammanhållning på programmen, infomaterial om sektionen
och mastersmottagningen.

� Studiearbetsplatser, klassiska och datorsalar.

� Skåpfrågan.

� Insyning.

� Skyddsrummet (som har varit en fråga i hela fem år).

� Samarbete över blockgränser med K och KF/KB.

� Bokbytardagar.

� Budget.

� Skötsel av Focus.

NollK �xar mat till mötet, kanske med hjälp av SNF, eftersom halva nollK
är på utbildning samtidigt. De siktar på att laga till 120 personer. Foc och DP
ska prata om sitt lilla upptåg.

�6 Sektionsmärket

Torbjörn har med mycken möda gjort några märken med olika typsnitt. Mötet
diskuterar dessa, men är oförmöget att ta något beslut om vilket som är �nast.

�7 Övrigt

• Psykosocial skyddsrond: Marie och Marcus ska snart ha psykosocial
skyddsrond, vilket innebär att de diskuterar teknologers psykologiska och
sociala välbe�nnande med några av de personer som har makt att påverka
det. De undrar därför om det är något utöver det vanliga som tär på
våra sinnen. Många mår psykiskt dåligt av att datorerna hänger sig och
smålaggar hela tiden, vilket leder till stresssymptom hos gemene teknolog.
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• Stormöte: Ett stormöte ska hållas efter invalsmötet i form av en gigantisk
överlämning. Ett jätterundabordet! Det är oklart om detta innebär att
bordet ska vara rundare än vanligt eller om det innefattar �er närvarande.
Datumet spikas till torsdag 20 maj, LV8.

�8 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 6 maj 2010.

�9 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus strax före 13:00.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Jenny Andersson
Justerare
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