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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

Ordförande FARM Jakob Lindqvist

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Tobias Johansson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Misslyckades med att få ut en doodle om verksamhetsplansworkshop, kom-
mer att göra ett nytt försök snart. Annars mest löpande pyssel, skrivande
på egen överlämning och liknande.

– Netto
Har inte gjort något som han tycker att Styret behöver känna till.

– Vincent
Höll kassörsutbildning i lördags eftersom Raz var sjuk. Hade även kas-
sörsmöte igår och har nu koll på hur det går för sektionens kassörer. Har
pratat med M:s kassör. M ska byta bank, så vi hakar på trenden.

– TM
Var på uppstartsmöte med InfU förra torsdagen. Det var trevligt! Vill
sprida att Kåren har en kommunikationsgrupp som man kan bolla kom-
munikationsfrågor med om man vill. Kommer preliminärt att ha möte med
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kommunikationsvägsarbetsgruppen i läsvecka 2. Har även haft möten med
Pontus, nya ftek kommer upp för betatestning i början av LP2.

– Ellinor
Har varit på NU-möte, se §5. Har även skickat ut ett nytt mejl angående
sektionens dag. Arbetsgruppen med fokus på denna kommer att dra igång
i LV1.

• FARM:
Har haft två studiebesök på företag och hittat projekt åt teknologer. Planerar
inför F-dagen och säljer biljetter till sin ET-brunch.

• FnollK:
Jobbar med sin aspfilm och diskuterar hur sponsposten ska fungera framöver.
Har också snackat ohmsits och bowlat med sina SuperNollan.

• DP:
Har haft DuP som vanligt.

• Foc:
Har bunkrat godis inför tentaveckan.

• SNF:
SNFTM har inte gjort speciellt mycket under veckan, men har ändå hunnit med
att prata lite om stundande aspning och nya ftek. Har även börjat diskutera
kontinuitetsgruppernas vara eller icke vara.

• F6:
Gasquen med Zexet gick jättebra. Planerar nu ET-raj och horrorgasque.

§5 NU-möte Ellinor har varit på NU-möte. Det pratades om pubrundepassen som införs i LP3,
en Q&A angående dessa ska finnas på kårens hemsida. Vidare diskuterades hur mot-
tagningen utvärderas på olika sektioner, samt alkoholkulturen på Chalmers.

§6 Avstämning
verksamhetsplan

Hur går det med punkterna på vår verksamhetsplan och hur jobbar vi vidare under
LP2?

• Delta i FY-världen
Under LP2 drar vi till Linköping och träffar de andra fysikteknologsektionssty-
relserna i Sverige.

• Skapa ny hemsida
Pontus har nu byggt hemsidan, och betatestning inleds under LP2.

• Invalsprocesser
Har vi inte jobbat med så mycket ännu, det känns vettigt att inleda detta arbete
under LP2. Det är framförallt invalsprocessen för F6, DP och FOC som berörs,
men även FARM.
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• Nå ut med information till medlemmar
TM fortsätter att representera sektionen i kårens InformationsUtskott, samt
drar igång sin egen arbetsgrupp i LV2.

• Naturvetargården
Netto har varit på möten angående ombyggnationen och kommer att fortsätta
göra det.

• Vårda skåp och sektionslokal
Skåpen är uppklippta. Arbetet med att förbättra Focus löper på.

• Uppdatera MoV-dokumentet
Vi antog MoV-dokumentet på sektionsmötet i LV5, så dokumentet känns ak-
tuellt just nu.

• Utnyttja våra påverkansplattformar
I år ska vi försöka hitta representanter till alla institutionsråd! Filippa uppma-
nar hela styret att ragga på masterstudenter.

Vi beslutar oss för att lägga fokus på hemsidan, FY-världen, information till med-
lemmar och utnyttjan av påverkansplattformar under läsperiod 2. Dessutom kommer
kärnstyret att se till att det tas fram dispositionsavtal för föreningsrummen, senast
LV3.

§7 Styret-
rummet

Det har en tendens att ibland vara kaos i Styretrummet. Det har även kommit upp
frågor om rummets användande.

• Filippa funderar på att skapa ett mötesbokningsschema för rummet. Man skulle
alltså kunna boka in möten och inget annat. Schemat kommer till en början
att bestå av en fysisk lapp i rummet.

• Vi är överens om att man får be folk som pluggar i styretrummet att gå därifrån
om man har styretrelaterade saker att fixa. Denna information skall förmedlas
till alla som har nycklar till rummet.

• Filippa kommer även att städa i Styretrummet under sektionsaktivastädningen,
efter att hon har städat på Focus. Hjälp är välkommen.

• Alla som har lunchmöte uppmanas att torka av bordet efter sig. Oavsett hur
mycket eller lite man sölat ner.

• Caps/beerpong/andra smutsiga lekar är ej tillåtna i rummet.

§8 Övriga frågor • Kylskåp:
Det behövs en ny ölkyl eftersom två av de gamla är kassa. Vi tycker att det är
rimligt att avvakta med inköp tills halvårsrevisionen har skett.
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• Incident:
Några av de berörda funderar på att överklaga vårt beslut om åtgärd i incident-
frågan. Ellinor har pratat med kåren, som kommer att ta hand om eventuell
överklagan. Kåren kommer i så fall att se över vårt beslut och antingen bifalla
eller avslå överklagan. Om det blir avslag kommer kåren även att ta ett nytt
beslut.
Vår åtgärd ska enligt sektionens övriga styrdokument träda i kraft omgående
ändå, vilket är något vi inte tagit tag i. Åtgärden kommer att träda i kraft
imorgon lunch.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 30 oktober 2013.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:01.

Veckans serie från Jan Andersson.

Av: Samuel Larsson1

1Sic!
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