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Fysikteknologsektionen
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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Vice Ordförande Otto Frost
Kassör Nils ”Spill” Wireklint

Sekreterare Daniel Svensson
Ledamot Tora Dunås

Ordförande DP Simon ”Stänkarn” Nilsson
Ordförande F6 Björn ”Teddy” Herder (trillar in vid 12:26)

Ordförande FnollK Filip Hjort
Ordförande SNF Malin Renneby

Ordförande FARM Tomas Rydholm
Asp Annika Johansson
Asp Sven Eriksson
Asp Anton Olbers
Asp Annika Lundqvist

§1 Mötets
öppnande

Otto öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Tomas Rydholm väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Pratades det huvudsakligen om sektionsaktivatacken. Det sades även att kärnstyret
skulle ta fram en preliminär verksamhetsplan till det här mötet, vilket de gjort.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Otto var i fredags på skyddsrond. Det pratades då mycket ventilation,
vilken har överlag blivit sämre här. Det diskuterades även labbar, labbut-
rustning och säkerhetsrutiner vid laborationer. Han har även hållt i valbe-
redning. Igår var det KU-möte där både FestU och GasqueK närvarade,
det diskuterades då framförallt varför man var tvungen att puffa om man
ville hyra någonting. De kom då fram till att FestU och GasqueK är inte
till för att hyra ut saker, utan det är bara en tjänst de tillhandahåller.
Det pratades även om saker som kan vara bra att ha koll på om man ska
bli ordförande. Det delades ut dokument om interaktionen mellan kåren
och sektionsstyrelser. Man pratade om riktlinjer för äskning av pengar
ifrån den gemensamma sektionsfonden. Efter det gick de igenom kårens
preliminära verksamhetsplan, och det gick ganska bra.
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– Daniel förbereder för sektionsmötet.
– Tora har skickat ut ett mail om överlämning. Ska nästa vecka på NU-möte

där pubrundan ska utvärderas.

• FARM: hade ArmU-möte i måndags, där Dag (vO i FARM) och Tomas var.
De diskuterade väldigt mycket om en gemensam portal till vilken företag kan
annonsera om exjobb och dylikt, något som de flesta var väldigt positiva till,
så länge det sköts på ett sätt som inte tar för mycket pengar ifrån sektionerna.
I övrigt jobbar de med CERN-resan och ska börja ta in anmälningar till den
på fredag.

• NollK: har skickat in alla nolluppdrag och modulen till kåren för godkännan-
de. Oskar (Ph-chefen) har börjat ha möte med phaddergrupperna och i övrigt
planeras det på som vanligt.

• DP: har haft aspning. De har pratats väldigt mycket om vilka som ska väljas
in till nya DP.

• SNF: har varit med i framtagandet av ett dokument gällande examination och
dylikt som äntligen antagits av Chalmers. Malin och Pontus (vO i SNF) har
haft ett möte där de diskuterat räknestugor. Idag har de BSD. Idag är det
Utbildningsutskotts-möte där det ska diskuteras den nya kursutvärderingspro-
cessen för masters-utbildningar, som SNF överlag är ganska negativt inställda
till. Det ska även diskuteras videoinspelningar av föreläsningar, och de pratar
om att lägga in det i tre stycken föreläsningssalar, och SNF ska där lobba för
att GD blir en av dem.

§5 Fyllnadsval
Spidera

Christian von Schultz hälsar på och vill bli invald i Spidera. Han söker Spidera då han
varit det väldigt länge och nuvarande Spidera vill väldigt gärna det. Han skulle som
Spidera gärna se att man kunde rekrytera fler lite yngre (i Chalmers-år) medlemmar.

Efter en kort diskussion går mötet till beslut.

Beslut: att fyllnadsvälja Christian von Schultz till Spidera.

När väl Christian blivit invald kommer Calle Ekdahl förbi och vill bli fyllnadsvald.
Han var med i Spidera föregående år och vill gärna fortsätta.

Efter en kort diskussion går mötet till beslut.

Beslut: att fyllnadsvälja Calle Ekdahl till Spidera.

§6 Fyllnadsval
SNF

Vi har Emilio Jorge här som vill bli VBL. Han tänker sig att när han får tid ska han
se över alla gamla anteckingar och se vilka som behöver uppdateras. Hans favoritdel
av VBL är de gamla tentorna (det är den enda delen han använt).

Beslut: att fyllnadsvälja Emilio Jorge till VBL.
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§7 Finforms
ekonomi

Lars Lundberg hälsar på ifrån Finform. Han är här för att diskutera årets sista
nummer i Finform, och framförallt hur det ska tryckas. I nuläget har Finform 3668
kronor i sin budget, vilket inte skulle räcka för att trycka hela numret i färg, eller
inte ens halva (även om det skulle bli lite rimligare). Det föreslås att man till det här
numret kör mittuppslaget och framsidan i färg och att vi ser över Finforms budget
till nästa år.

Beslut: att Finform nr 4 2011/2012 trycks med mittuppslag och framsida i färg,
resten svartvitt.

§8
Verksamhetsplan

Kärnstyret har tagit fram en preliminär verksamhetsplan, med lite kommentarer på
varje punkt. Det har kommit in förslag att man borde göra den mer målinriktad, med
tydliga delar som kan bockas av, och det föreslår Annika Johansson att det kan bli
någonting för det nya styret att sätta upp, så att inte vi låser in deras verksamhet
för mycket.

§9 Inkomna
motioner

Det har kommit tre stycken motioner, en gällande miljöarbete här på sektionen, en
gällande de tackkalas som hålls för de sektionsaktiva och en gällande kårledningsak-
tiva F-are.

§9.1 Miljömotionen Det har inkommit en motion gällande tillsättandet av en arbetsgrupp för att ta fram
rutiner åt föreningarna som ska leda till ett mer miljövänligt arbetssätt. Motionen
behandlar även införskaffandet av ett avfallskärl för biologiskt avfall till Focus.

Olbers tar upp att det känns som en vettig motion, men han är rädd att det skulle
bli mycket extrajobb för DP med matrestshantering.

Otto ställer sig tveksam till kostnadsförslaget, och även han funderar på arbetets-
bördan för DP. Sen är det frågan med doften också. Han tänker sig även att detta
är någonting man kan prata med både huset, högskolan och kåren om så borde det
kunna göra det. Han tycker därför att det inte är rimligt att beställa sophanteringen
när vi inte har riktig insikt i vad som gäller. Han tycker dock att en arbetsgrupp
är en god idé, även om det inte ska vara någonting man ska tvinga nya styret till.
Många känner att man dock kan ålägga styret att tillsätta en sådan arbetsgrupp.
Otto replikerar dock att man då snarare bör ålägga styret att undersöka möjligheten
(vilket kan leda till en arbetsgrupp).

Beslut: att yrka på att motionen ändras så att styret åläggs att undersöka
möjligheten till att instifta arbetsgruppen samt att undersöka möjligheten till
hantering av biologiskt avfall.

§9.2
Bastumotionen

Så som det diskuterats på föregående styretmöte har F6 skrivit ihop en motion med
syfte att förändra hur våra tackkalas ser ut.

Otto säger det att personligen är det ett av hans favoritarrangemang, och det
var ju även tydligt när frågan togs upp på ett stormöte att bastukalaset är väldigt
uppskattat. Det är däremot konstigt att F6 ska tvingas att både städa och arrangera
bastun. Han föreslår då att man ska låta F6 slippa städa, samt att låta F6 välja när
bastun ska ske (han föreslår då LP2), och att man då sedan ser över hur man kan
förändra Bandartjobanget. Teddy svarar det att om man river upp det statiska att
det ska vara ett bastukalas så kan de sektionsaktiva varje år själva bestämma vilket
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typ av tack det ska vara. Otto funderar då på om det kommer bli någonting över
huvud taget.

Annika Johansson säger det att oavsett vad man säger om kalasen borde man
riva upp det i motionen nämnda beslutet, då det är ett dåligt formulerat beslut. Hon
känner även likt Teddy att det kan vara bra att det inte är fastställt att det ska vara
just ett bastu-tack.

Teddy nämner även att det (ialla fall de två senaste åren) har varit väldigt dålig
uppslutning på bastun, vilket tyder på att den kanske inte är så uppskattad. Det tas
då upp att detta kan då vara frågan om att F-are överlag har ganska ont om tid, och
att särskilt LP3 kan vara väldigt jobbig för både tvåor och treor.

Filip nämner det att om man tar bort omnämningen av bastukalas i formulering-
en, men att det fortfarande ska arrangeras en tacksittning, och så kan man alltid
falla tillbaka på bastukalas.

Spill säger det att man kan ha kvar bastun, men att man inte specifierar när den
ligger, och att F6 har kvar huvudansvaret (utan att behöva vara med på sektionsaktiva-
städningen) men att man har möjligheten att dumpa annat ansvar på andra före-
ningar. Det replikeras då att det är ofta det går fel när man delar upp ansvaret och
det lättaste blir antagligen att göra allting själv.

Beslut: att yrka på att motionens första att-sats ändras till att bastun ska vara
kvar, men det ska inte specifieras när, hur eller vem som ska arrangera

§9.3
Kårlednings-F-are

Motionen avser att i reglementet införa att F-are som är med i kårledningen ska
åliggas att bjuda på fika i focus på måndag lunch.

Det anses ju vara trevligt att öka kontakten med kårledningen, men att det är
lite saftigt att tvinga dem att komma hit varje måndag lunch, särskilt när de ofta har
lunchmöten själva. Det ifrågasätts även hur mycket vi kan tvinga en sektionsmedlem
att göra någonting.

Det föreslås därför att styret snarare kan bjuda in dem till fika ibland.
Beslut: att yrka på att motionen avslås med motiveringen att vi kan inte tvinga
någon att göra någonting, vi kan inte ta deras tid etc.

§10 Övriga
frågor

• CERN: Tomas undrar om styret har någotning emot att FARM subventionerar
CERN-resan i det fall att Jana och Håkan inte kan bidra med någonting. Det
föreslås att vi på grund av tidsbrist tar upp denna punkt nästa vecka.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 3 maj 2012.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Otto 13:00.
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