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Närvarande

Ordförande Kristina Berndtsson

Vice Ordförande Lars Lundberg

Kassör Soheil Bashirinia

Ledamot Marcus Johansson

Ordförande DP Marcus Birgersson

Ordförande F6 Jonas Landberg

Kassör FnollK Andreas Bengtsson

Ordförande SNF Viktor Nilsson

Ordförande Foc Jonas Flygare

Ordförande FARM Daniel Pettersson

§1 Mötets öppnande

Kristina öppnar mötet försenat kl 12.14.

§2 Val av justerare

Viktor Nilsson väljs till justerare.

§3 Föreg̊aende mötesprotokoll

Inget att följa upp.

§4 Rundabordet

• Kärnstyret: Kristina och Lars har varit p̊a möte med n̊agra om Naturvetarg̊arden, som är projekt-
namnet p̊a en planerad omvandling av Kemig̊arden. De vet inte riktigt vad de vill göra för n̊agot,
men tydligen skall det skapa mötesplatser p̊a campus. Vi har ocks̊a haft sektionsmöte, som gick
snabbt (bara 5 timmar). Solle har försökt f̊a pengar fr̊an programmet, men har inte f̊att kontakt
med Cederwall. Ingen vet vem han ska prata med istället s̊a han ska försöka f̊a tag p̊a Jana.

• SNF: Har haft BSD och delat ut Guldäpplet. Har närvarat p̊a sektionsmötet, och bakat äpplekaka.
Har bokat teambuilding och lagt aspschema. Ska försöka f̊a asparna att laga mat till Cocktailpartyt.
Har dessutom f̊att offert p̊a nytryckta tröjor fr̊an Cremona, fast det är nog billigare att g̊a till n̊agon
annan d̊a Cremona endast trycker minst 10 av varje tryck och SNF behöver inte s̊a många.
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• Foc: Har handlat i lördags med Datas bil. Har fixat kaffe i Focumamama och lagat ett flipper. Ska
medverka p̊a FlipperDuPen imorgon, och har lagat mat till sektionsmötet.

• FNollK: Har arrat nollk-kalas. Det gick bra. Har dessutom varit p̊a ohmsits med god mat, och
skall åka p̊a teambuidling till Orust till helgen.

• DP: Har haft DuP, satt upp asp-affischer, planerat DuP, pratat aspfilm och planerat aspning.

• F6: Har spelat in aspfilm, gjort aspaffischer och varit p̊a sektionsmöte. Har hämtat den nya bilen.
Har haft asplunch, och lagat ärtsoppa.

• FARM: Har bokat in föreläsning med Tria torsdag nästa vecka, och d̊a är det ocks̊a informa-
tion om CERN-resan. Bokat in lunch med McKinsey, med caterad mat. Dessutom fixat en ny
alumniansvarig, som ska fyllnadsväljas nästa vecka.

§5 Uppföljning av verksamhetsplanen

Vi har:

• Gjort lite för att synliggöra sektionens arrangemang genom den grafiska profilen, och varit uppmärksamma
p̊a förändringar p̊a Chalmers.

• Inte gjort s̊a mycket för studieplatserna, men det ska vi jobba med under samtalen om Naturve-
targ̊arden och lobba för att de ska bygga fler studieplatser istället.

• Pratat med andra sektionsstyrelser, men det är inte det som avses under punkten.

• Översatt vissa dokument p̊a sektionen till engelska för att förbereda för eventuella inval av icke-
svensktalande sektionsaktiva.

• Skapat struktur för oberoende studiebevakning p̊a mastersprogrammen, och nu behöver vi rekrytera
folk.

• Inte lyckats med arbetet för att fullfölja insyningen, d̊a GU har sagt nej. Ny sektionslokal om
byggnaderna skall byggas om? Verkar orealistiskt, men i s̊a fall kanske vi kan flytta i sär fr̊an GU.

• Inte verkat för fler sk̊ap i Fysikhusen. Lars tycker det finns sk̊ap överallt, och det blir sv̊art att
hitta plats för fler. Man kan undan dekorationen p̊a plan 6 och 7 i FL-korridorerna, och ställa sk̊ap
där, säger Marcus. Sk̊apen p̊a de plan som vi ej kommer in p̊a i forskarhuset används inte, kanske
man kan flytta dem till FL-korridorerna. Lars funderar p̊a om han ska sluta fundera om sk̊apen
och börja arbeta med det istället.

• Vi har tappat lite p̊a bokmarknadsfronten, d̊a organisationen runt om har fallerat. Kraz tycker att
det inte är n̊agot som Styret skall göra, och vem ska vi lura till att göra det istället för oss? Skulle
kunna göra om annonstavlorna vid Signes s̊a att det finns en dedikerad bokmarknadstavla. Ska
Styret ta emot böcker och sätta upp en lista p̊a tavlan? Verkar dumt för d̊a blir det jobb för oss,
vilket vi ville undvika. FARM vill ta bokmarknadsannonser p̊a sin sida, s̊a att det genererar trafik.
Ska vi köpa nya anslagstavlor och sätta upp i stället? Bokmarkaden känns inte central för Styrets
verksamhet, enligt Kraz och Lars, och därför ska vi inte göra det.

Beslut: Solle fr̊agar Teknisk Service om vi f̊ar sätta upp nya anslagstavlor vid Signes.

• Inget nytt om skyddsrummet. Alla som använder det bör dock tänka p̊a hur de nyttjar det för att
vi inte ska f̊a problem med huset.
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• Inte sett över städsystemet för Focus, men DP har varit h̊ardare med att driva in städskulderna
under samma år. Mäsk tror att fler dyker upp om man m̊aste betala samma år, och om phaddrarna
talar om för nollan varför man skall städa och jobbar för att de ska komma p̊a städningen. Lars
tycker att nuvarande system har nackdelar men det är sv̊art att hitta n̊agot bättre.

• Inte jobbat med arbetsmiljön p̊a mastersprogrammen.

• Deltagit i processen för att rekrytera ny programansvarig.

• Träffat de nya styrena p̊a K och KFKB, och ska träffa dem igen.

§6 BSD

SNF har bokat in m̊anga talare till BSD, och kan boka in fler. De kostar inte s̊a mycket pengar, och är
mycket uppskattade. Meffe undrar om de kan f̊a medel för att arrangera ett extra BSD. SNF har mycket
pengar, fast p̊a andra poster. Solle undrar vart pengarna ska tas ifr̊an.

Beslut: Solle, SNF-kassör Kristina och Meffe ska kolla över budgeten och se om det finns utrymme.

§7 Övriga fr̊agor

• Nya bilen: Hur ska vi administrera den nya bilen med parkering och dylikt? Brittan är i vägen,
och Linus ska sälja henne. Var ska vi parkera den andra bilen s̊a länge? Chalmers Balloon Corps
har P-platser vid V-huset som inte används p̊a vintern, och Polly kan titta om vi kan l̊ana en av
dem s̊a länge. Solle ska ocks̊a fixa ordentlig överlämning fr̊an gamla till nya bilnissar. Lars fr̊agar:
Var ska vi parkera den andra bilen? Om vi skaffar ett behörighetstillst̊and s̊a kan vi parkera för
2kr/h istället för 10, det verkar vettigt.

Beslut: Polly kollar med Balloon Corps om vi kan l̊ana deras parkering idag, om vi inte f̊ar det
handlar Bilnisse behörighetstillst̊and i morgon.

§8 Nästa möte

Nästa möte blir 3 Mars 2011.

§9 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Kristina 13:01.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Marcus Johansson
Mötessekreterare

Viktor Nilsson
Justerare
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