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Närvarande

Ordförande Filippa Hallqvist
Vice ordförande Karl ”Netto” Gustavsson

Kassör Vincent Ericsson
Sekreterare Magdalena ”TM” Jansson

Ledamot Ellinor ”Joel6” Rånge
Ordförande DP Tobias ”TJ” Johansson
Ordförande F6 Sabina ”Sabz” Söderstjerna

Ordförande FnollK Lotta ”Lejon” Bergbom
Ordförande SNF Emilio Jorge
Ordförande Foc Britta Thörnblom

Vice ordförande FARM Rasmus Andersson

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Lotta Bergbom väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Har mötat. Har inlett kommunikation med GU om Focus, har tillsammans
med Peter ”Rafiki” Svenningsson möte med GU senare idag. Har fått mejl
av Lars Brink som funderar på att avgå som inspektor, men även firar 50
år sedan han började på F och undrar om någon från styret vill komma
och berätta vad vi gör nu för tiden när hans klass har återträff.

– Netto
Har varit på möte om ombyggnation, fick jättemycket info. I slutet av
februari ska allt vara klart, Kemi kommer att vara klart i december. En
affisch om hur det kommer att se ut sitter upp på Focus. En av de gamla
DD-salarna kommer tillbaka!

– Vincent
Har haft möte med Jana och Håkan om budget.
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– TM
Försöker få ihop ett sektionsmöte. Har fått Nollans CID av Paula så snart
ska det finnas mejllistor till ÅK1. Jobbar på CID till Masterstudenterna.

– Ellinor
Har pratat med HA om sovlokal för FY-världen. Det är fastigheten som
bestämmer om vi får sova eller inte.

• FARM:
Har sysslat med F-kassan och suttit fast i Varberg. Håller på att ringa företag
och ta reda på hur många som kommer på F-dagen. Eventuellt blir det ett
samarbete med K och Kf.

• FnollK:
Har börjat skissa på sin aspning samt utvärdera mottagningen (Nollan och
phaddrar har fått enkäter). Har även sålt Nollanbilder.

• DP:
Har börjat internutreda mottagningen. Rafiki ska kolla upp möjlighet att sätta
in brandfönster på Focus.

• Foc:
Lagade Focumama genom att trycka på knappen. Har planerat FOC-kör och
sålt biljetter till detta. Inga Nollan vill gå på FOC-köret, vilket är synd.

• SNF:
Har pratat med föreläsare och flyttat sitt aspmöte till innan sektionsmötet.

• F6:
Har precis börjat planera ET-raj. Har även varit på GasqueRåd och fått datum
för Gasque i LP2.

§5 Rapport från
budgetmöte med

Jana&Håkan

Vincent och Filippa har varit på möte med Jana och Håkan angående läsårets budget.
Det gick bra, budgetförslaget är oförändrat och finns som bilaga till mötesprotokollet
från 2013–09–16.

§6 Rapport från
utskottsmöten

• NU
Joel6 har varit på NU och pratat om

– pubrundan. Nästa pubrunda införs pubrundepass, det vill säga någon form
av lapp som kostar pengar men gör att man kommer in på pubarna även
om man inte är chalmerist. Man kommer alltså inte att komma in utan
denna lapp, så det är superviktigt att sprida den här informationen till
alla man känner. Bra om DP tänker på detta.

Filippa Hallqvist
Ordförande

Magdalena Jansson
Sekreterare

Lotta Bergbom
Justerare



Möte 2013/14:STYR-05
Styretmötesprotokoll 19 september 2013

Fysikteknologsektionen, Chalmers

– Arrangemangsanmälan: det ska bli tydligare vad som gäller för sådana,
vem som ska få informationen om att ett arr anmälts o s v.

• UU
Pratar om hur den nya läsårsindelningen kommer att påverka studierna (hur får
man föreläsarna att inte trycka in mer i kurserna bara för att de ska läsas under
något längre tid?). Riktlinjer för miniräknare: man måste tömma minnet på sin
miniräknare innan en tenta, annars räknas det som fusk. Detta för att komma
undan att man annars måste tillåta att studenterna har med sig anteckningar
på tentorna.

• KU
Filippa har varit på KU-möte där man snackade läsårsindelning, men även
om teknologsäskningar och teknologprojekt. Sektioner kan äska från kåren,
men även enskilda teknologer kan äska pengar, dock endast för projekt som är
öppna för alla kårmedlemmar. Diskuterade även rollen som sektionsordförande
och annat hemligt.

§7
Teambuilding/

Kickoff

Det börjar bli dags för teambuilding för Styret! Filippa föreslår att vi kör en halvdag,
så att man kan göra både seriösa och mysiga grejer. Helger är svårt att få till, så en
eftermiddag+kväll hade varit fint. TM skapar en Doodle med trevliga förslag senare
idag.

§8 Mål- och
visionsdokument

Alla har varit duktig-duktiga och läst igenom papperen i förväg. Dokumentet är base-
rat på kårens mål- och visionsdokument och influerat av stadgan. Det blir lite ändring
i nomenklatur och struktur. Vi vill också lägga till något om sektionens anseende utåt
under “Uppdrag”. Hela styret får i hemläxa att fundera på bra formuleringar, så tar
vi upp MoV-dokumentet nästa vecka igen.

§9
Verksamhetsplan

Det vore bra om det stod först i verksamhetsplanen att detta gäller insatser utöver
det löpande arbetet (som finns reglerat i stadgan och reglementet). Vi vill ha ett mål
om att vi ska försöka känna av vad sektionsmedlemmarna vill, så att det blir en bra
tvåvägskommunikation. Även här behöver vi en smakfull formulering.

§10
Sektionsmötet

Alla kan vara med, tjohoo! Presidie är fixat. DP vet att de ska laga mat. Det kommer
att komma ut information löpande fram tills mötet. FARM har ett förslag som de
vill lyfta i Styret så att det eventuellt kan läggas som proposition.

§11 Övriga
frågor

• Hemsida:
Vi ska ha möte med Pontus om nya ftek. Det kommer ut ett mejl om detta
snart, så att kommittéordförande kan bolla med sina PR-ansvariga.

• Getingar!!!:
Det är problem med Getingar i GD, de sticker Jana, Nollan m. fl. Det finns
tydligen ett bo och Anticimex vill inte göra något “för getingarna håller ändå
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på att dö”. Vi vill gärna att Nollan och andra ska slippa lida. Netto kontaktar
huset om detta.

• Livescribe-pennor:
SNF vill fortsätta sitt Livescribe-projekt. De skulle vilja ha en penna per årskurs
och program, pennorna kostar ca 700kr/st. De vill ha godkännande från Styret
för att kunna äska pengar från Kåren.

• GU-gnäll:
Det får inte drickas alkohol utanför Focus, vilket alla F-teknologer (förhopp-
ningsvis) är medvetna om - men GU-studenterna bryr sig inte om det. Om det
blir problem med väktare faller detta tillbaka på oss. Filippa tar med sig detta
till mötet med GU senare idag.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 19 september 2013.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:06.

Veckans
(andra)

serie

från Cyanide and Happiness.

Av: Kris Wilson, Rob DenBleyker, Matt Melvin och Dave McElfatrick
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