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Fysikteknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

10 augusti 2010

Tid: 15:00

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Kristina Berndtsson

Vice Ordförande Lars Lundberg

Sekreterare Simon Sigurdhsson

Ordförande FnollK Louise Kempe

Ordförande Foc Jonas Flygare

Rustmästare DP William Hallberg

Sexreterare F6 Daniel Svensson

�1 Mötets öppnande

Kristina öppnar det mycket informella mötet.

�2 Val av justerare

Ingen väljs till justerare.

�3 CSN

CSN har kontor i Skåne, därför tar det lång tid att få svar. Lars har pratat med CSN och fått reda på
vad som egentligen gäller. Söker du för ett helt år så kollar CSN på ett helt år. F-ettan får inte problem
över vintern. Men CSN kommer inte vara snälla; man måste söka för ett helt år annars är man körd om
man failar första halvan. Man kan inte längre byta program och fortfarande pengar.

Kåren försöker få igång debatt. Vi är bittra på CSN.
Alla måste veta vad som gäller, så att phaddrar och andra inte går runt och sprider inkorrekt infor-

mation. Sprid budskapet! Maila ut till phaddergruppschefer så att alla phaddrar vet vad som gäller. Lars
mailar.

Beslut: Lars mailar alla phaddergruppschefer om de nya reglerna.

�4 Jämlikhetsutbildning

Isa (SO) och Anders (vSO) ska prata, tillsammans med Johanna (jämställdhetsanordnare på Chalmers,
känd från TV). Hon sitter alltså kvar, trots sitt uttalande om CCCs kvinnliga medlemmar. Hon har
dessutom bra koll på diskussioner och övningar, så det är bra att ha med henne.
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Vi måste bestämma vilken sorts jämlikhet vi ska prata om, och ta fram lite frågor om alkohol. Jesus
tycker att vi ska fokusera mer på alkohol än tidigare utbildningar gjort. vSO kommer att ta upp en del
om hur kåren ställer sig i frågan. Men vi behöver fortfarande diskussionsämnen. Lime undrar om det
är generellt eller bara för nollningen. Lars tycker att det ska vara fokus på att det ska vara generellt,
speciellt så att folk kommer ihåg det hela året. Att påverka sektionsaktiva gör mycket för sektionens syn
på alkohol.

Folk glömmer bort, det är problemet. Utbildningen ska få folk att tänka på det. NollK påpekar att
det är �er än de tror som inte dricker, enligt självdeklarationerna.

• Hur bemöter man nykterister?

• Även folk som dricker ibland vill inte alltid dricka! Ofta krävs det förklaringar av sådana personer;
det vill vi inte vara med om.

• Att inte dricka ska inte vara en stor grej!

• Man måste inte supa skallen av sig varje gång man dricker.

Det vi behöver göra är att dra igång diskussionen så att folk börjar tänka på vad de egentligen tycker
om saken. Jesus föreslår att göra något liknande Johannas metod med situationer; måla upp ett par
situationer och fråga hur folk skulle hantera det.

Ett problem kan vara att man inte ser hur de som inte dricker kan ha lika roligt, vilket kan vara svårt
om man själv dricker. Frågorna kommer dessutom upp när man är full, och då kanske man inte hanterar
det på bästa sätt.

Man ska också säga vad man har för alkoholfritt, inte bara att man har alkoholfritt. Man ska fråga
�vad vill du ha att dricka?�, inte �vill du ha alkoholfritt?�. Man ska inte välja bort alkohol, man ska välja
dryck. Man ska inte pusha alkohol på de som säger att de inte vill ha mer.

Haken med övningar är att någon måste tänka ut det. Möjliga övningar:

•

En del av problemet är att normen är att man dricker, säger Lars. Många av nollan är unga också,
så man kan inte förutsätta att alla kan kontrollera hur mycket de dricker.

Diskutera några punkter eller situationer i mindre grupper kan vara en bra idé också. Lars sätter
ihop och mailar ut. Det viktiga är att prata om det, påstår Kraz. Alla phaddrar ska veta vad som gäller
också.

Lars undrar om vi tycker att det är problem med något på sektionen. Religion kan vara ett problem?
Folk kanske inte �vågar� eller orkar ta illa upp för småskämt, även om det kan bli för mycket. Ett problem
kan vara att man förutsätter att gruppen är homogen, så att man inte tänker på vad man egentligen
säger.

Att man ser ner på icke-Chalmerister är också något man kanske ska se över. Även andra utbildningar
på Chalmers, och sektionshets är inte så bra. Elitistiskt tänkande är inte så bra; Lars tror att det är en
reaktion för att försvara att det går så dåligt.

Synen på oss själva som übermensch borde vi diskutera, tycker Kraz.
Någon måste hjälpa Lars att hämta baguetter också.

Beslut: Lars arrar jämlikhetsutbildning! Kraz bär baguetter 11:30.

�5 Hur går det med nollningen då?

NollK har lagt upp ett schema för vad de ska göra. Måndagen är reserverad för tunnelbyggande och
PANIK!
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DP har ny dator och därmed större musikutbud när de capsar.
F6 har skickat overaller på tryck, de tar det som det kommer.
Kraz ska komma till provsitsen och lukta �sån där röd spray�.

�6 Matschema

Skåning �xar matschema. �Du åkte på den�, anmärker Lime.

Beslut: Skåning �xar matschema.

�7 Föreningskväll & Gyckeltid

Vill vi gyckla, vara på föreningskväll? Hela styret eller bara kärnstyret? Kraz tycker att hela styret ska
vara med och gyckla.

Vi ska inte sitta i styretrummet på föreningskvällen i alla fall, DP och F6 kommer sitta utanför och
vara mycket roligare. Tanken är väl att vi ska visa upp vad vi gör; men det blir svårt på föreningskvällen.

Beslut: Hela styret gycklar, 8:45, 1 september. Vi vet inte vad vi ska göra på föreningskvällen.

�8 Nästa möte

Nästa möte blir 19 augusti 2010. Vi ska dessutom ha ett möte andra nollveckan, och vi ska ha ett
kärnstyretmöte någon gång i början där.

�9 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Kristina 16:15.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare
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