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Närvarande

Ordförande Cecilia Hult
Vice Ordförande Otto Frost

Kassör Nils Wireklint
Sekreterare Daniel Svensson

Ledamot Tora Dunås
Ordförande DP Simon Nilsson
Sexreterare F6 Jonas Källen

Ordförande FnollK Daniel Andrén
Ordförande SNF Kasper Westman

Representant Foc Anton Dalsmo
Alumni-ansvarig FARM Oscar Isacsson

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Otto Frost väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Kärnstyret ska skicka ut sin verksamhetsplan, Doodle om teambuilding är upplagd.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: Cissi letar efter instutionsrådsrepresentanter, känner man någon
F3 som ska läsa fundamental får man gärna tipsa. Hon har även varit på FUM-
möte där budgeten spikades. Otto har varit på SU-möte, där han fått lära att
det inom kort ska startas IntU, ett utskott för internationella studenter. Det
berättades även att SO har gjort ett dokument, Chalma trygghet, med bra saker
att veta om livet som student. Otto föreslår att vi ska skaffa några sådana och
hänga ut lite här och där. Han har även införskaffat en stor mängd kondomer.

• FARM: Planerar F-dagen och året i allmänhet.

• NollK: De har avslutat nollningen, med bal, finalsittning etc. Planerar nu
aspning.

• DP: Hade DuP i fredags, försöker nu hålla ordning i Focus. Nästa vecka ska det
nya städsystemet för nollan börja. Ska på söndag klockan 12 göra en grovrens-
ning i skyddsrummet. De kommer då slänga saker som inte står på uppmärkta
ytor.
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• Foc: Mekat flipper. Förbereder inför Foc-köret. Har haft problem med använd-
ning av 50-öringar i focumaten.

• SNF: Varit på möten. Med Jana har man pratat om hur man ska lägga upp
sin kommunikation etc. Har bokat BSD-föreläsare. Varit på teknisk service och
pratat om studieplatser. Har även varit på möte med vice UO på kåren om
master-studiebevakning.

• F6: Haft finalsits, varit med på balen, och har efter det inte gjort så mycket.

§5 Verkställande
av beslut

Förra veckan gav Cissi lite snabbt DP tillåtelse att införskaffa en förstärkare till Focus
med pengar ifrån Focusfonden, och det införskaffades sedan en för 3300 kronor. Kan
vi godkänna detta?

Beslut: Styret finner att 3300 kronor fick tas ur Focusfonden till en förstärkare.

§6 Mat till
sektmötet

DP och F6 ska komma överens om vilket sektionsmöte under hösten de vill laga mat
till.

§7 Incident En incident togs upp, beslut ska fattas imorgon fredag den 16/9.

§8 Om inci-
denthantering

Incidenthantering är någonting som sker vid t.ex. brott mot nollefriden, folk som
sover i lokaler, uppenbar respektlöshet mot medmänniskor etc. Åtgärder vi har är
t.ex. stänga av folk från sektionens festverksamhet, dra in accesser m.m. Är det
incidenter av mer allvarlig natur så flyttas det upp till kåren. Det kan även gå till
diciplinnämnd (det vill säga högskolan) där man kan stängas av ifrån studier. Det är
så att om styret får reda på någonting så måste det tas upp.

§9
FARM-rummet

Otto har mailat Martin Cederwall, som svarade att det är väldigt svårt för dels
så finns det få rum, och dels så är det hög hyra. Han hade dock som förslag att
man kunde höra av sig till andra arbetsmarknadsgrupper inom utbildningsområdet,
som KfKb och K. Skulle man då kunna hyra ett rum tillsammans skulle det dels
kunna bli billigare, och dels öka samarbetet mellan sektionerna. Går inte detta så
borde vi kunna lösa utrymmesfrågan genom att röja i styretrummet och kanske även
skyddsrummet, även om det är trevligt att ha ett mötesrum.

§10 Öl-glas Är en punkt som kommer att tas upp senare.

§11 Övriga
frågor

• Finform: Jana har under ett möte med Kasper tagit upp att hon gärna skulle se
någon ytterligare ansvarig för sektionstidningen Finform än just de som skriver
den. Förslaget från Jana var sektionsordförande. Det är dock svårt dels för att
just nu är sektionsordförande med i Finformredaktionen, och dels för att i stort
sett hela tidningen görs under en helg, och korrekturläses sent på kvällen för
att sedan tryckas dagen efter. Det är även problem med att tidningen nu inte
får vara i lokaler där GU vistas, vilket är ett flertal av våra lokaler.

2



Möte 2011/12:STYR-5
Styretmötesprotokoll 15 september 2011

Fysikteknologsektionen, Chalmers

• Studentportalen: Kasper har pratat med VO. Historien är som följer. Da-
gen innan skolstarten fick de den nya studentportalen levererad, upptäckte då
buggar, som de försökte åtgärda, och sen när skolan väl startade så fungerade
det inte alls. Man jobbar på problemet så mycket man kan. Konkreta problem
kan mailas till support@chalmers.se så försöker de åtgärda problemen så gott
de kan.

• Studieplatser: Kasper har pratat med Teknisk Service, där han bett om
akustik-skärmar till fysikbiblioteket, och även bett dem att kolla upp venti-
lationen. Han frågade även om ifall man kan få använda rummet mitt emot
biblioteket, och om man kunde få förlängsningssladdar till glashuset.

• Hofflor: Tora tar upp frågan om Punch-kön till Hofflorna, och om man kan
införa något alkoholfritt alternativ till Punch.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 22 september 2011.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 12:59.

Cecilia Hult
Ordförande

Daniel Svensson
Sekreterare

Otto Frost
Justerare
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