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Mötesnr. 32/2009-10

Fysikteknologsektionen, Chalmers

F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

20 maj 2010

Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Vice Ordförande Marie Doverbo

Kassör Frida Håkanson

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ledamot Anton Körkkö

Överste DP Jenny Andersson

Tillträdande rustmästare DP William Hallberg

Sexmästare F6 Cecilia Hult

Tillträdande sexmästare F6 Jonas Landberg

Ordförande FnollK Louise Kempe

Ledamot FnollK Emilia Ingemarsdotter

Ordförande SNF Helena Jakobsson Larsson

Tillträdande kapten och ledamot Foc Jonas Flygare

Vice ordförande FARM Karin Skoglund Keiding

Tillträdande ordförande Kristina Berntdsson

Tillträdande vice ordförande Lars Lundberg

Tillträdande kassör Soheil Bashirinia

Tillträdande sekreterare Simon Sigurdhsson

Tillträdande ledamot Marcus Johansson

�1 Mötets öppnande

Pontus öppnar mötet 12:09.

�2 Val av justerare

Torbjörn väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: har haft kandidatinlämning och pratat med masterkoordi-
natorer. Ska ha stormöte i eftermiddag.

• FARM: ska åka till CERN och planerar den episka F-dagen (en arbets-
marknadsdag). Torbjörn vill veta mer och ber om en F-dagen-punkt på

dagordningen.
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• NollK: går på kalas och bokar lokaler inför nollningen.

• DP: gör inte så mycket, de ska ha omsits. Nya DP hadde phadderDuP
och möte. I morgon ska de ha sommarDuP.

• Foc: har haft överlämning och är för tillfället i Örebro för att hämta
Indiana Jones. Den har inte många multibollar, enligt Jesus.

• SNF: skulle ha BSD men det blev aldrig av. I övrigt har de avslutat
vårarbetet.

• F6: har städat alla utrymmen och lämnat över till nya F6. Nya F6 har
planerat ET-raj och letar efter liveband.

�4 Skyddsrummet

F6 har städat sin lilla kvadratmeter. Nu trillar Marie in, hon �råkade� göra

kvantprojekt. Skyddsrummet bör i varje fall städas innan skyddsronden den 31
maj. Dessutom borde det vara �nt där om folk tittar in i sommar. DP ska
ta hand om sin so�a och se till att det ser snyggt ut i sin del. Tuss föreslår
en gemensam städdag, ett lämpligt datum är 30 maj, klockan 14:00. Tuss ska
komma ihåg att säga till F-spexet.

Beslut: Skyddsrummet ska städas den 30:e maj, 14:00. Tuss säger till
F-spexet att vara där.

�5 Phaddergruppsansvariga

Styret ska tydligen granska och godkänna phaddergruppsansvariga. Emilia har
en lista på sådana:

ph1 Johan Bergsten johberg

ph1 Gustav Mårtensson gusmart

ph8 Tony Johansson tonyj

ph8 Daniel Böckin bockin

69:an Annelie Kamb annelik

69:an Rickard Vinge vinge

34:an Sta�an Ankardal staffana

34:an Simon Hall simonha

666 Jonathan Rydberg jonryd

666 Carl Södersten sodersten

21 Filip Molander mphilip

21 Oskar Danielsson oskard
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9:an Olof Nilsson nolof

9:an Robert Andersson arobert

pH7 Jonathan Arvidsson arvjon

pH7 So�a Hjalmarsson sofiahj

0xFF Joakim Öfverholm ojoakim

0xFF Tobias Moberg tmoberg

Initialt glöms 0xFFs phaddergruppschefer bort. Skåning tar illa upp. NollK
säger att de kommer ha möte med alla ph-ansvariga innan nollningen. Tuss
frågar om NollK själva tycker att ph-ansvariga verkar bra, och det tycker NollK.
Torbjörn har inget att protestera mot.

Diskussionen glider in på jämställdhetsutbildningen. Den hamnar någon
gång helgen innan nollningen, beroende på var kårens utbildning ligger. Har
man redan gått den behöver man inte gå den en gång till.

Beslut: Att godkänna ovan nämnda phaddergruppsansvariga

�6 Masterkoordinatorer

Styret har pratat med koordinatorer om psykosocialt klimat och maillistor. De
verkar väldigt sammarbetsvilliga och tycker att det är trevligt om vi tar kontakt
med dem under nollningen eller strax därefter för att kunna styra upp lite bättre
kontakt. Vi kommer att få maillistor nästa år, vilket bör hjälpa FARM en del.

Eftersom många bytts ut nyligen är de inte så insatta än. De har inte full
koll på sin ekonomi. Vissa masterprogram har mer aktiviteter än andra, men de
�esta har inget o�ciellt. Det �nns i alla fall en kontakt med programmen nu, vi
ska bygga vidare på den.

�7 F-dagen

Torbjörn tycker att F-dagen verkar vara ett �coolt� arrangemang som är bra
för alla. Även om det är FARMs grej så tycker Tb absolut att styret bör vara
engagerade i det. FARM briefar styret om hur de tänkt:

Problemet förr var att företagen inte tyckt det varit attraktivt och att det
inte varit ett kontinuerligt arrangemang. Företag söker dessutom inte speci�kt
F/TM-are, även om de blir väldigt glada om de får oss.

Dagen kommer i alla fall att vara till hösten, den 17:e november, och den är
tänkt att börja klockan 10 så att folk redan åkt in till skolan. Det börjar med en
introduktion för att ge en helhetsbild av dagen. Sedan följer ett seminariepass på
1h, gärna �era parallellt så att folk kan välja och gärna i FL-salar för att få det
lite mer intimt. Efter det blir det aktiviteter i Signes under lunchen och en dryg
timme därefter. Företagen kan där ha monterbord och göra reklam, och även
FARM och studievägledarna kan få bord. Alla ska dra nytta av dagen, så om man
går i ettan/tvåan kan man t.ex. få hjälp med kursval eller liknande. Experiment
är också något som kan tänkas �nnas med här, forskare och doktorander är
gärna med och visar intressanta saker. CETAC kanske också vill komma. Detta
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följs av ännu ett seminariepass och till slut ett avslutande föredrag av någon
forskare.

Marie tycker att det är skitbra att det är så ambitiöst. FARM lyssnade på
CHARM och tyckte det var bra och undrade varför den kunskapen inte tagits
vara på tidigare år. Till exempel �ck FARM veta att BT har guidade turer ner
till renrummet, och detta kan vara aktuellt även på F. Man vill gärna locka folk,
men spännande föredrag är bättre än godis. Laserstrålar är också lockande.

Tb tycker också att det låter som en bra vision, men det låter som en massa
jobb. Marie tycker att det ger intresse när man får höra hela grejen, och tror det
skulle locka �er medhjälpare än att sätta upp a�scher. Marcus gillade mailet
FARM skickade, men påpekade att det borde stå i mailet att F-sektionen arran-
gerar. Det �nns ett image-problem, och om man gör det tydligt att F-sektionen
håller i det förbättras nog den imagen.

Det borde även framgå när större delen av arbetet kommer vara, så att folk
som vill hjälpa till vet om när de måste jobba.

FARM jobbar fortfarande på att tjata om scheman och att bestämma vettiga
priser för företagen. Snart kontaktar de företag och forskare. Tb tycker att vi
borde ha sektionens logga med, och Kraz tycker att även kårens logga borde
vara med i kontakten med företagen. FARM funderar på att trycka upp �na
a�scher och program för att höja statusen på det hela.

�8 Övrigt

• Tårta: Det �nns fyra bitar tårta kvar. Tb ber mötet äta upp dessa så att
han kan bära hem sin plåt.

�9 Nästa möte

Nästa möte blir efter sommaren.

�10 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 12:57, som tackar för ett �nt år.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare och Justerare

Simon Sigurdhsson
Mötessekreterare
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