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Närvarande

Vice Ordförande Otto Frost
Kassör Nils ”Spill” Wireklint

Sekreterare Daniel Svensson
Ledamot Tora Dunås

Rustmästare DP Anton Olbers
Ordförande F6 Björn ”Teddy” Herder

Ordförande FnollK Filip Hjort
Ordförande SNF Malin Renneby

Representant Foc Anton Dalsmo
Ordförande FARM Tomas Rydholm

Asp Annika Lundqvist
Asp Rasmus Andersson
Asp Annika Johansson

§1 Mötets
öppnande

Otto öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Tomas Rydholm väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Förra mötet sades det saker! Sektionsfinansiering, teknisk fysik

§4 Rundabordet • Kärnstyret: Har planerat lite aspning och dylikt.

– Spill har försökt bokföra, men det har varit nakna människor i vägen. Han
har även varit på programråd för F tillsammans med Malin ifrån SNF.

• FARM: har dragit igång sin aspning med pubquiz i måndags. De jobbar även
med att få ihop en studieresa. På sitt möte i fredags så pratade de med Otto och
SNF om möjligheten att ordna föreläsningar ifrån instution för teknisk fysik,
med alumner och doktorander.

• NollK: var i helgen på en riktigt bra nollK-utbildning. Igår var det MOS-möte,
där mycket tid lades på att prata om de stora lokalerna. Det är t.ex. i nuläget
oklart om man får ha GD-foajen under nollningen. Detta ska diskuteras mer
idag. De ska även ha phadderdup.
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• DP: har låtit asparna arrangera en DuP. De har även varit på konferensresa.
De har också skjutit upp läsperiodens hoffel-lunch till nästa läsvecka.

• Foc: har reparerat flipper och dylikt.

• SNF: har delat ut fika till ettorna för att de var duktiga med kursutvärdering-
arna. De jobbar även med sin aspning.

• F6: har gasque på lördag, med både sittning och eftersläpp. De har även sin
aspning som rullar på.

§5 Vad är en
incident?

Det har föreslagits att vi ska gå igenom vad en incident egentligen är med det nya
styret, så att man har koll på detta.

Vad som egentligen är en incident är lite oklar, det finns framtagna rutiner för vad
som ska göras när det har skett en incident, men det gäller då att själva bestämma
vad som är en incident.

Teddy tar upp att det hade varit bra att ha det här samtalet innan aspningen
började, och även att det är bra att styret har koll på vad som är en incident eftersom
att alla som sitter i styret har skyldighet att rapportera detta. Han säger även att
man borde tolka allt allvarligt som händer nollan som en incident, till exempel om
de tvingas åka till sjukhus.

Det är även värt att tänka på att vi i styret har inte särskilt många möjligheter
att hantera incidenter med annat än diskussioner, vi har ju inga egentliga rättigheter
att säga till folk vad de får och inte får göra.

Teddy tar även upp att det vore bra ifall man tog fram en slags rapport över
incidenter som skett på F-arrangemang, om folk varit i bråk till exempel, och att
dessa rapporter sedan hamnar hos styret. Även Anton ifrån DP håller med, och
tycker att det kan vara en bra grej om styret har lite koll på föreningarna.

Otto tar upp att det är viktigt att tänka på att vid incidenter på sektionen är
det en stor risk att man är väldigt bekant med de utsatta personerna, och att det
kan vara svårt att vara professionell, dels under själva samtalet, men det kan även
vara svårt att hålla den informationen man fått för sig själv, och det är någonting
man verkligen måste försöka. Teddy föreslår då att man låter kärnstyret få reda på
de känsliga detaljerna, och sedan bara beskriver övergripande för övriga styret, men
det replikeras att eftersom att det är hela styret som fattar beslut i frågan så är det
bra om hela styret har all information.

Dalsmo tar upp att det är ett effektivt sätt att hålla tillbaka ryktesspridningen
om styret tar tag i det och håller det för sig själv. Man kan då hänvisas till styret
om man har frågor, och styret kan då ge ett svar om man har frågor, och då inte
nödvändigtvis mer information, men det kan vara bra att veta att det finns någon
som tar tag i det.

Tomas frågar vad som gäller för när det är en incident. På DuPar, Et-raj, nollning
etc. är det ju uppenbart att det ska tas upp i styret, men vad gäller när det är två
F-are som bråkar ”utanför” skolan. Detta är ju en svår avvägning, och vi ska ju inte
lägga oss i människors privatliv, men det kan ju fortfarande gå ut över studierna.
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§6 Programråd
F

Malin och Spill har varit på programråd. Där diskuterades det framförallt Översyn
Naturvetenskap. Det diskuterades blockscheman, och möjligheten till valbara lite
mindre kurser. Det pratades även om att TM har fått en utökad mängd platser till
55. Man pratade även om möjligheten att följa upp med människor som hoppat av
programmet.

Det pratades också om att införa ett litet stipendium till en grupp människor som
gjort ett riktigt bra expfys-arbete.

Till slut pratades det om affischerna till den senaste pubrundan, som flertalet
närvarande ansåg att det var en väldigt onödig risk som man inte får ut någonting
särskilt för. Anton tar upp att när de diskuterat detta i DP så har de inte ansett att
det varit så farligt, och går man bara ut på stan så kan man se mycket värre, men
visst är det onödigt att provocera.

Det tas därför upp att det kan vara bra att ta en sådan diskussion här i styret
om vad som är okej att ha på sin reklam, där man kanske bjuder in ansvariga från
kåren. Samtidigt tas det upp att det här kanske inte behöver tas längre, och att det
är onödigt att riskera att stöta sig med kåren.

§7 Vad ska
nästa styre
jobba med?

Kärnstyret har tänkt börja jobba med sin överlämning nästa söndag, och ska även
sedan med nya styret jobba fram en verksamhetsplan och en budget, och de undrar
nu om det är någonting man ska rikta in sig mer på.

Otto tar upp att han tycker att man ska försöka få fram FARM lite mer, och ge
dem fler möjligheter till lunchföredrag och dylikt.

Teddy tar upp frågan om hur tacken till de sektionsaktiva ska se ut, och att det
ju från flera håll finns önskemål om att ändra detta.

Sektionshästen nämns i förbifarten.
Malin tar upp högskoleverkets kvalitetsutvärdering som ska göras nästa år av alla

civilingenjörsutbildningar. Denna utvärderingen innebär till exempel att de kommer
titta över anonymiserade ex-jobb, och om de innehåller rimliga kunskaper efter fem
års utbildning. De ska även kolla på de mål som finns för programmen, och Malin
tycker då att man i styret ska försöka få ut dessa så att vi har koll.

Denna utvärdering kan ge flera olika resultat, ifrån mer pengar till utbildningen
till att man tar bort examensrättigheten. Denna utvärdering kommer även leda till
att det kommer vara svårt att få tag i de programansvariga några veckor under hösten
då de kommer ha fullt upp med att skriva rapporter till denna utvärdering.

Det tas upp ifrån asparna att man skulle vilja ha en bättre koll på vad som
gäller för bokföring, och hur denna ska gå till ordentligt. Detta är en punkt som
det rekommenderas att vi kan ta och prata om på styrets ordförandemiddag som de
kommer ha LV4.

§8 Övriga frågor • Focus: Anton tar upp att han tycker att Focusgruppen borde återupplivas, då
det är väldigt mycket som behöver göras med denna vår fina lokal. Det finns ju
många som är intresserade, men de flesta känner i nuläget att de saknar den
tid som behövs.

• Teknisk Fysik KTH: Utbildningen Teknisk Fysik på KTH fyller 80 år i år,
och de kommer fira det med en stor bankett till vilken vi har fått tre platser.
Detta vore ju en jättebra möjlighet att ser hur det ser ut på Teknisk Fysik runt
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om i landet. Inbjudan skickas ut på asplistan så får man se över om man vill
och kan.

• F-spexet: Det tas upp att F-spexet under sina föreställningar blockerar till-
gången till köket, och det får man egentligen inte såvida det inte är insynat.
Dock känns det ju väldigt retligt att gå in och pipa med mikrovågsugnar under
föreställningar, och vi har ju faktiskt Signes, så just nu får det vara okej.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 19 april 2012. Det kommer då tas upp ifrån F6s sida en eventuell
proposition om bastun.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Otto 13:00.
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