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Fysikteknologsektionen
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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

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

Kassör Foc Daniel ”Drill” Andrén
Ordförande FARM Jakob Lindqvist

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Jakob Lindqvist väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Har fixat ett förslag på reglementesändring för FARM-inval.Vi kanske be-
höver ha ett extrainsatt sektionsmöte för att ändringarna ska kunna träda
i kraft innan invalet. Har även skrivit på ett verksamhetskontrakt med
Kåren. Igår var det presentation om Härrydaområdet (d v s bastun), fick
en folder som man kan titta på om man vill. Dessutom har hon hittat
en institutionsrådsrepresentant. Det behövs fortfarande representanter till
alla institutioner utom Fundamental fysik.

– Netto
Försöker få ihop Dumvästarbetsgruppen. Har beställt hyllor till skydds-
rummet, men de kommer inte förrän om två veckor vilket medför att de
inte kan monteras på sektionsaktivastädningen på söndag. Hyllorna kom-
mer 13 november, samma dag som det är skyddsrond.
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– Vincent
Har haft möte med bilgruppen och betalat för hyllorna till skyddsrummet.
Har möte med M nästa vecka.

– TM
Vet inte riktigt vad hon gjort.

– Ellinor
Har bokat lokal till sektionsmötet och varit på IntU. Ord som man inte
kan översätta kan man skicka till Kåren som ska skapa en ordlista. Upp-
slutningen var sådär, men på andra sektioner har man ofta tvåspråkiga
affischer, det kan vi tänka på här också.

• FARM:
Har brunchat, planerat F-dagen och hittat F-värdar.

• FnollK:
Har aspaffischerat och asplunschat, har sitt första asparr ikväll. Kommer inte
att puffa FestU på lördag.

• DP:
Har fullt upp med pubrundan. Focus kommer att vara upplagt på ett lite annat
sätt än vanligt.

• Foc:
Lagat flipper, lämnat in kvartalsrapport. Ska gå par ikväll, iklädda flugor.

• SNF:
Har planerat cocktailparty, maten blir dyr och god. Det går framåt med Share-
LaTeX, Cederwall har gett klartecken. Man har också diskuterat UKÄ-utvärderingen,
Chalmers gjorde bra ifrån sig. Resultaten finns på hemsidan. Har även varit på
UU-möte. Det har kommit ett nytt kursutvärderingssystem vilket innebär att vi
tappat all den makt vi tidigare hade över utvärderingarna. Det är sorgligt och
innebär att vi inte kan lägga till egna frågor på enkäterna längre. SNF kommer
att jobba vidare med detta och försöka återfå viss kontroll så småningom.

• F6:
Har haft ET-raj. Det kom jättemycket folk vilket var kul. Nu planeras det
horrorgasque, denna äger rum nästa lördag. Puffar även FestU på lördag.

§5 UOR Emilio har varit på möte om utbildningsområden. Man diskuterade programansva-
riga. Alla sitter kvar utom de som är ansvariga för TM och Tekniskt basår. TM
kommer alltså att få en ny programansvarig efter jul.
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§6 Bandar-
tjobanget

Det blir bandartjobang1 den 25 november. Temat är djungel som vanligt. Kärnstyret
fixar planeringen, övriga styret får hemskt gärna hjälpa till under sittningen. Inbjudan
kommer ut efter sektionsaktivastädningen.

§7
Dispositionsavtal
för föreningsrum

Förr när det var annorlunda skrev föreningarna på dispositionsavtal för sina rum.
Vi tänker att det kan vara en bra idé att börja med det igen. Det rör sig alltså om
avtalen mellan F-sektionen och de kommittéer och föreningar som disponerar våra
rum, och som är till för att förtydliga husets generella avtal. Husets dispositionsavtal
är fortfarande grundavtalet. Vi tycker att det gamla avtalet låter vettigt, men vill
lägga till att man ska ha läst husets dispositionsavtal också.

§8 Styretkalas
hos H

Lördag den 30 november är det styrelsekalas hos H. OSA senast 12 november. Man
mejlar till styretmejlen om man vill vara med innan imorgon.

§9 Styrelse-
workshop

Vi har fått en inbjudan till styrelseworkshop den 7 november. Hit får alla anmäla sig
bäst de vill och kan.

§10
Extrainkallat
sektionsmöte

För att allt ska bli så enkelt och trevlig som möjligt gällande FARM-invalet på det
ordinarie sektionsmötet skulle vi behöva ha ett extrainkallat sektionsmöte. Styret
kan besluta om ett sådant. På förslag är tisdag den 12 november under lunchen.

Beslut: Att hålla ett extrainkallat sektionsmöte tisdag den 12 november.

Kärnstyret löser alla praktikaliteter.

§11 Övriga
frågor

• KU:
Nästa KU-möte kommer att gästas av Cubsec, så alla uppmanas fundera över
vad de skulle vilja fråga Cubsec och sedan förmedla dessa frågor till Filippa.

• FuM:
Det finns en vision om att bygga ut Härrydaområdet med en ny stuga samt rusta
upp den gamla anläggningen. Det ska bli någon form av “kårhus på landet”.
Styret tycker att det låter vettigt.

• Föreläsning med Akademihälsan:
Akademihälsan erbjuder gratis föreläsningar om t ex stresshantering och ten-
taångest. Kärnstyret har pratat om att vi borde ha en sådan på sektionen.
Ellinor skulle kunna tänka sig att kolla upp detta men vill gärna ha hjälp. Det
föreslås att hon ska mejla till SAMO-mejlen och/eller prata med SAMOsarna
på Cocktailpartyt.

• FY-världen:
Filippa har bokat bilen. Som det ser ut just nu är vi för många för att rymmas
i bilen.

1Tacksittning för sektionsaktiva
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§12 Nästa möte Nästa möte blir 7 november 2013.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:00.

Veckans serie från Garfield minus Garfield.

Av: Jim Davies och Dan Walsh
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