
Möte 2010/11:STYR-25
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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

3 mars 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

Representant FARM Madeleine Yttergren

§1 Mötets öppnande

Kristina öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Jonas Landberg väljs till justerare.

§3 Föreg̊aende mötesprotokoll

Inga beslut kan följas upp, eftersom vaken Solle eller Polly är här.

§4 Rundabordet

• Kärnstyret: har haft visionsmöte, och ätit ”tacos”. KU-mötet missade Kraz, men tydligen ska
Selecta plocka bort vissa automater. Lars har även upptäckt att lokalv̊arden städar styretrummet
p̊a tisdagar, s̊a d̊a ska man inte lägga saker p̊a golvet

• FARM: har Tria-lunch idag och informerar om CERN. De behöver aspar ocks̊a. 17 mars har de
en säljkurs för sina aspar.

• NollK: har byggt sitt lag och varit p̊a MOS-möte. Det ska ske lite förändringar i de centrala arren,
tydligen. Nollpoquarlen försvinner, men det blir nollavslutning istället.
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• DP: har haft DuP och kört ig̊ang sin aspning.

• Foc: har lagat flipper och haft flipperDuP. De har pratat om aspning ocks̊a, men Jesus vet inte
riktigt hur det blir.

• SNF: har bokat en extra BSD, spikat panel till paneldebattern p̊a cocktailpartyt och varit p̊a UU.

• F6: har serverat ärtsoppa och haft spelkväll.

§5 Fyllnadsval av Alumniansvarig, FARM

Oskar Isaksson vill fyllnadsväljas till alumniansvarig; han var med p̊a Chalmeristmiddagn förra året och
ville vara med och jobba med det den här g̊angen. Dessutom behövde FARM mer folk.

Beslut: Oskar Isaksson fyllnadsväljs till alumniansvarig, FARM

§6 Aspning

Kärnstyret undrar vad föreningarna har för m̊al med aspningen. Foc har ungefär lika stora planer som
förra året. De tänker hitta de som är intresserade och ”sköna nog att komma med”.

Kraz tycker att det är viktigt att föreningen ganska tidigt ska g̊a ut med vad syftet med föreningen
är (dvs. medlemsnyttan), s̊a att det klart framg̊ar.

Kärnstyret ser gärna att alla ordförandeaspar kan vara med p̊a ett litet asparr med styret ocks̊a,
eftersom de faktiskt ska sitta i styret ocks̊a (om de kommer med). Syftet är att ordförandeasparna ska
f̊a en uppfattning om vad man gör och har för möjligheter när man sitter i styret.

Lars tycker att alla föreningar kan g̊a ut med mer information om de har sv̊art att f̊a aspar. De syns
för lite! De m̊aste berätta att de finns, varför de finns, och att det är viktigt att de finns.

§7 Kärnstyret babblar

Nu ska kärnstyret prata en massa.

• Städdisciplin: rummen ska städas efter användning; ett absolut minimum är att städa korridoren
utanför. Det m̊aste bli bättring p̊a det här, för det slits n̊agot otroligt p̊a rummen som det är nu.

• Fokus: föreningar fokuserar mycker p̊a att arrangera saker, och Styret tror att det är viktigt att
fördela ansvaret ordentligt, s̊a att inte hela föreningen lägger sin energi p̊a arr. Man kan istället ha
en specifik ansvarsfördelning, s̊a att andra personer kan fokusera p̊a föreningens övriga uppgifter.

§8 Övriga fr̊agor

• Dörrm̊alning: Mäsk vill m̊ala dörr. Vi bryr oss inte, men han f̊ar fr̊aga TS först.

• Datorer i DD: Datorerna i DD är trasiga, tycker Japan. Han f̊ar maila ITS om det.

• FARM: De vill ha nycklar. Det kan de f̊a. De undrar vilka affischeringsytor de är anvsariga för
ocks̊a, men det är bara tavlan i Focus.

• Focus: Vi borde undersöka varför det är färre människor som hänger i Focus nu än det var förr.
Målet ska ju vara att alla ska trivas där; det kan vara vettigt att fr̊aga studenterna varför de inte
trivs där. Många ideer kommer fram:
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– Ut med plastväxterna

– Måla om

– Gardiner

– Bättre belysning

– Mer dynamisk möblerning (inte rader av bord)

Vi borde kanske fr̊aga studenterna vad de verkligen tycker ocks̊a. Vi tillsätter en arbetsgrupp som
gör det här. Marcus, Lars och Meffe är frivilliga, vi ska nog ha med William ocks̊a i egenskap av
rustmästare.

Beslut: En arbetgrupp som ska undersöka trivseln i Focus tillsätts, best̊aende av Lars Lundberg,
Marcus Johansson, Viktor Nilsson och William Hallberg.

§9 Nästa möte

Nästa möte blir 10 mars 2011.

§10 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Kristina 12:53.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Jonas Landberg
Justerare
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