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Närvarande

Vice Ordförande Lars Lundberg

Kassör Soheil Bashirinia

Sekreterare Simon Sigurdhsson

Ledamot Marcus Johansson

Ordförande F6 Jonas Landberg

Ordförande FnollK Louise Kempe

Ordförande SNF Helena Jakobsson Larsson

Ordförande Foc Jonas Flygare

Ordförande FARM Karin Skoglund Keiding

§1 Mötets öppnande

Lars öppnar mötet, nästan en kvart för sent.

§2 Val av justerare

Soheil Bashirinia väljs till justerare.

§3 SAMO-val

Marcus är inte oberoende längre, s̊a vi m̊aste välja ny. Marie Doverbo (gamla beroende SAMO) söker
posten. Hon är mycket oberoende.

Beslut: Marie Doverbo fyllnadsväljs som oberoende SAMO.

§4 Rundabordet

• Kärnstyret: har haft fullständigt misslyckad mastersmottagning. Masterspuben lockade 9 studen-
ter, av 120 möjliga. Marcus ska analysera och skriva överlämning redan nu. För lite informering
kan vara en orsak. Vi har l̊atit DP klippa sk̊ap åt oss. Vi slapp folk som köade denna g̊angen, vilket
är bra.

• FARM: hade Chalmeristmiddag. Det var mer folk än förra året, och fler alumner. Bättre fördelning
ocks̊a. De har varit p̊a möte med alumniföreningen och pratat om att göra mer för studenterna,
t.ex. en pub. De har fortsatt ringa företag ocks̊a.
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• NollK: äter. Och arrar nollning. De var p̊a hajk i helgen, och nollrock, nollkamp och lite annat.
F-nollan är ju bäst, men ingen annan först̊ar det. Vi hamnade n̊agonstans i mitten. Idag har de
uppdragsredovisning och filmkväll. Sen är nollningen snart slut.

• DP: fr̊anvarande.

• Foc: har lagat n̊agra flipper. Nu fungerar ett till, och de har hittat ett nytt fel p̊a ett annat. Snart
fungerar alla fem. De har fyllt p̊a automater ocks̊a, inget större.

• SNF: letar föreläsare till BSD som de ska ha lv5. De funderar p̊a Sound & Vibration, som de fr̊agade
i v̊aras. De ska g̊a p̊a UO-möte och prata om mastersomorganisationen och kursutvärderingspengar.
Högskolan verkar tycka att vi f̊ar för mycket pengar. SNF pratade lite om Physics & Astronomy
p̊a sitt möte.

• F6: har haft det ganska lugnt. De serverade p̊a EDITs alumnimiddag, i övrigt har de inte gjort s̊a
mycket.

§5 Föreg̊aende mötesprotokoll

Vi tog en massa beslut om åtgärder. Vi har meddelat alla berörda.

§6 Grillkväll

Nukleär ska ha grillkväll, och vill ha hjälp. Det kan vara vettigt att g̊a dit och göra reklam. Vi vill nog
vara med. Ska kärnstyret vara ensamma eller vill vi ha hjälp? FARM vill gärna vara med. NollK tycker
inte att de behöver vara med. Foc likas̊a.

Beslut: FARM och kärnstyret hjälper till.

De vill ha en exjobbsdag ocks̊a. Det borde g̊a genom FARM, tycker vi. FARM kan ta det, tycker de.

Beslut: FARM tar hand om det här med exjobbsdagen.

§7 Potträning

FuM (eller; fyra gamla EØK) har lagt en interpellation till SO om varför potträningen till̊ats som nol-
lupdrag. Sittningen arras av nollan p̊a ett antal olika program åt NollKn p̊a dessa program. Fr̊an F-sidan
är sittningen uppskattad b̊ade av nollan och NollK. Det här året var inga NollK “elaka” mot sina nollan,
enligt Lime. Förra året var det ocks̊a roligt, tycker Japan som var med och arrade som nollan. Lime
först̊ar inte riktigt.

Interpellationen formulerar det som om uppdraget är gjort för att nollan ska “slava” för NollK. Lime
tycker att det inte alls är s̊a, man väljer nollan som tycker det är roligt (och ofta blir dessa nollan
föreningsaktiva senare). Jesus h̊aller med Lime ocks̊a. Det kan ju vara s̊a att det p̊a vissa sektioner blir
en d̊alig stämning, med tanke p̊a hur dryga vissa NollKn är under nollningen. Väljer man fel nollan till
uppdraget kan det ocks̊a bli fel, även om det är frivilligt. NollK m̊aste å andra sidan trycka p̊a att det
inte är obligatoriskt. Att NollK är dryga är ett helt annat problem, som inte har med den här fr̊agan att
göra; men det kan vara värt att diskutera det n̊agon g̊ang ocks̊a.
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§8 Physics & Astronomy

Ett nytt mastersprogram, Physics & Astronomy, ska sättas ihop av Fundamental och rymdsp̊aret p̊a
Radio & Space. Koordinatorerna vill ha input. Jesus tycker att det ska heta “Fundamental Physics &
Astronomy”, s̊a att folk inte blir missledda — det är ju fortfarande fundamental. Resten av mötet h̊aller
med.

Det är mycket gemensamt mellan sp̊aren, s̊a det är vettigt att lägga ihop programmen. Man kan redan
nu g̊a ett liknande sp̊ar p̊a fundamental. Att dela p̊a Radio & Space är vettigt, eftersom det otydliga
stora med tv̊a olika sp̊ar gör att folk inte söker dit. Den tekniska delen kommer ju att hamna p̊a ett nytt
program, s̊a den tappas inte.

Jesus tycker att det hade varit roligt att f̊a veta exakt vilka kurser som kommer att finnas, men det
f̊ar man kanske inte. Marcus pratar “informellt” med prefekten om det här. SNF kom fram till ungefär
samma sak som oss under sitt möte i tisdags. Det verkar vettigt.

Beslut: Marcus kan maila in v̊ara åsikter och fr̊aga om det Jesus vill ha svar p̊a.

§9 Övriga fr̊agor

• FARM: vill ha hjälp att diska. Dessutom skriver n̊agon Chalma Mater, och de vill ha massa
historier fr̊an 2009 elle n̊agot. FARM p̊aminner bara. Det har ju inte hänt s̊a mycket p̊a F. Vi är
konstanter i tiden.

• Större rum: Lars p̊apekar att DP vill ha större rum, eller en guldtacka. Han p̊apekar även att de
inte f̊ar n̊agot större rum. Eller guldtacka.

NollK ville ju ocks̊a ha större rum. Lime undrar vem som bestämmer om flytt. Det verkar som att
vi blir utkastade varje g̊ang.

§10 Nästa möte

Nästa möte blir 16 september 2010.

§11 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Lars 12:51.

Lars Lundberg
Vice Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Soheil Bashirinia
Justerare

3


