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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

20 januari 2011

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Kristina Berndtsson

Vice Ordförande Lars Lundberg

Kassör Soheil Bashirinia

Sekreterare Simon Sigurdhsson

Ledamot Marcus Johansson

Ordförande DP Marcus Birgersson

Ordförande F6 Jonas Landberg

Ordförande FnollK Daniel Andrén

Ordförande SNF Viktor Nilsson

Ordförande Foc Jonas Flygare

Ordförande FARM Daniel Pettersson

Rustmästare DP William Hallberg

§1 Mötets öppnande

Kristina öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Soheil Bashirinia väljs till justerare.

§3 Rundabordet

• Kärnstyret: har gjort folk arga, och skämtat med Sven Engström. Vi ska skriva p̊a dispositions-
avtal ocks̊a. Chalmersvakten har en “bra” definition p̊a nykter, framgick p̊a mötet om dispositions-
avtalet.

NU-möte har vi varit p̊a ocks̊a (eller, Solle i alla fall). Vi behöver tydligen inte g̊a p̊a kommunens
utbildning, SUS räcker. Vi f̊ar ha tillst̊and för allmänheten ocks̊a, men det kostar 8000kr.

• FARM: kollar upp möjligheter för ny CERN-resa. De utarbetar ett avtal med Tria ocks̊a, med ett
öppnare avtal s̊a att de kanske kan f̊a hit Sveriges Ingenjörer ocks̊a.

• NollK: har planerat NollK-kalas och lite andra “nollningsgrejer”.

• DP: ska ha pubrunda. De har skickat ut betalningskrav till de som inte städat; folk blev arga. Men
de har pengar till fonden nu i alla fall.
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• Foc: har inte gjort s̊a mycket i veckan. De har haft möte, men Jesus var inte där.

• SNF: har haft möte och pratat om kursutvärderingslösenord. P̊a F gör sektionen utvärderingar,
men p̊a andra sektioner gör studentcentrum det. De har ändrat det nu, men SNF vet inte riktigt
vad detta implicerar. Föreläsarna ska kanske f̊a se utvärderingarna innan mötena ocks̊a, vilket kan
vara bra.

Erland har de pratat om ocks̊a, det tar vi en punkt om.

De har ingen viceordförande heller, men de har cocktailparty i alla fall.

• F6: har varit p̊a Gasqueutbildning, och planerat sin aspning.

§4 Föreg̊aende mötesprotokoll

Inget att följa upp.

§5 F-Spexet i Focus

F-spexet vill hyra Focus i sex dagar, men utspritt över tio dagar. William vill att vi tar ett officiellt
beslut p̊a vad vi ska göra, för det kan vara d̊aligt att ha scenen st̊aende tom mellan föreställningarna.
Dessutom vill han veta hur mycket det ska kosta.

Många tycker att det stör och att man känner sig lite ovälkommen när scenen st̊ar där, men samtidigt
är spexet en bra sak. De flesta tycker att tio dagar är alldeles för mycket, men Kraz vet inte riktigt om
man kan sätta en övre gräns eftersom det kanske stör andra föreningas bokningar (de som plockar undan
p̊a dagtid).

William kommer i alla fall till att de antingen f̊ar plocka bort scenen under dagtid eller lägga alla
föreställningar i följd. De f̊ar hyra gratis, enligt reglementet.

§6 Sektionsaktivabastu

F6 har bokat bastu, onsdag läsvecka 4. Städningen blir söndag läsvecka 3. Alla ska städa, no exceptions.

Beslut: Se ovan.

§7 Sektionens dag

12 februari är det sektionens dag. F6 tänkte ha en sorts buffé och servera dricka i baren — de har inte
sökt tillst̊and än.

Beslut: Se ovan.

§8 Lagbygge

Kraz tänkter inte g̊a och bowla. Vi börjar med att bestämma ett datum, tycker Kraz — n̊agon helg
kanske? Den 28e tycker Marcus, n̊agon g̊ang p̊a eftermiddagen. Tid och aktivitet bestämmer vi p̊a
mailen.

Beslut: Se ovan.
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§9 Cederwall

Vi ska avtacka Cederwall. Solle har kollat silversnusdosor, de kostar typ 2 − 3000kr. Det verkar rimligt,
tycker vi — vi kanske kan gravera den med n̊agot fint ocks̊a. Solle vill inte bestämma själv, s̊a Kraz f̊ar
hjälpa till att kolla p̊a det. Gravera in sektionsmärket och en hälsning, tycker Kraz.

Beslut: Vi köper en silversnusdosa till Cederwall.

§10 Grafisk profil

Lars har inte läst den, men han litar p̊a Sk̊aning. Nästan alla andra har det. Den ser bra ut ocks̊a, tycker
de. Vi lägger upp den p̊a hemsidan och skriver in att man ska följa den i styrdokumenten.

Beslut: Den grafiska profilen läggs upp, styrdokumenten uppdateras s̊a att alla åläggs att följa den.

§11 Städskulder och accesser

N̊agra har hoppat in i tv̊aan och har därför inte städat. Hur gör vi? De som nu hoppat in kan vi nog inte
driva in n̊agot fr̊an, men vi borde fundera p̊a hur vi gör i framtiden. I reglementet st̊ar att ettor städar;
men hur definierar vi “etta”? Vi kan ju fr̊aga inspektorn om hur vi ska tolka reglementet, men det är
nog enklare att bara ignorera problemet och l̊ata dem slippa städa, eller ta det fr̊an fall till fall.

Mäsk undrar även vem som ska ha listan p̊a folk som inte ska ha access — Sk̊aning tar emot och
vidarebefordrar till Teknisk Service. Det är 50 − −70 personer p̊a listan. Indragen access bör gälla tills
de betalar och/eller städar, tycker Mäsk.

Beslut: Se ovan.

§12 FBI-stadgar

Mäsk har korrigerat FBI:s stadgar, och de ser bra ut. Vi tar beslut om att godkänna stadgarna och att
ge hävfutrustningen till FBI.

Beslut: FBI:s stadgar godkännes, och hävfutrustningen ges bort till FBI.

§13 Erland

Erland har p̊a sin senaste tenta haft med en mycket tvivelaktig diktuppgift, som blivit nedrättad och
tvivelaktigt bedömd — och dessutom inte riktigt hör hemma p̊a en programmeringsteknikstenta. Det är
en subjektiv uppgift och fullständigt orelaterat till ämnet.

Vi borde prata med Jana mycket snabbt, s̊a att det korrigeras och fr̊agan stryks eller rättas upp för
alla som skrivit tentan.

Vi har dessutom ett antal andra fall att ta upp om Erland. Det här kommer SNF och Styret att driva
närmre. Diskussion utbryter.

Beslut: Marcus och Meffe pratar med Jana och/eller H̊akan om det här.

§14 Övriga fr̊agor

Inga övriga fr̊agor.

3
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§15 Nästa möte

Nästa möte blir 27 januari 2011.

§16 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Kristina 12:58.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Soheil Bashirinia
Justerare
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