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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

14 november 2013

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 F6 Sabina ”Sabz” Söderstjerna

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

Bilnisse Rickard Andersson
Vice ordförande FARM Marina Yudanov

Asp FnollK Navid
Asp FnollK Fanny
Asp FnollK Anna
Asp FnollK Joel
Asp FnollK Gustav
Asp SNFTM Jonas

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Emilio Jorge väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Bilnisse Nya avtal för bilen kom ut på mejlen igår kväll. En svag majoritet har hunnit läsa
igenom papperen.

Beslut: Att anta de nya avtalen för bilanvändande.

§5 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Lars Brink är bortrest när sektionens middag är, så vi kan inte avtacka
honom då. Har jobbat med det extrainkallade sektionsmötet. Har skickat
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en officiell varning till Delta om att de inte får missköta sig i våra lokaler
fler gånger. Har inte fått tag i digitala versioner av föreningsrumsavtalen.
Annars mest löpande arbete.

– Netto
Har varit på SU-möte och blivit påmind om att man alltid ska festanmä-
la. Det går att få specialtillstånd för att festanmäla lokaler som inte får
festanmälas, men det är krångligt. Har varit på möte med gruppen om
Dumvästutdelning, men tar upp detta nästa möte eller när han lyckats
sammanställa resultatet. Nästa dumvästutdelning blir precis som vanligt.
Hyllorna till skyddsrummet har inte kommit ännu, Netto ringer leveran-
tören senare idag. Det var även skyddsrond igår, den gick superbra.

– Vincent
Mötet med M blev inställt på grund av sjukdom. Var på teknologsektions-
styrelseworkshop i torsdags och fick många nya idéer.

– TM
Har satt upp kallelse och preliminär föredragningslista till sektionsmötet
den 27 november kl 15.15 i HA4. Om man vill ha med något på den
slutgiltiga föredragningslistan eller har åsikter om ordningen är det bra
om man säger till TM så fort som möjligt. Motionsstopp är för övrigt på
tisdag klockan 23.59. Är numera själv stoppklossen för nya ftek.

– Ellinor
Var på styrelseworkshop om traditioner förra veckan. Har även varit på
NU-möte där man diskuterade vad studentliv är för något.

• FARM:
Håller på att utvärdera sin arbetsmarknadsdag. Hade tänkt hämta inspiration
på andra sektioners arbetsmarknadsdagar men hann inte dit. Har haft kärn-
kraftskväll som i stort sett var lyckad. Planerar även aspning och värdmys.

• FnollK:
Har haft möte med FARM om Scaniaavtalet. Asparna har haft phaddertack.
Man har även varit ute på OPFB vilket gick bra bortsett från att bilen krång-
lade. I eftermiddag är det intern valberedning. Man har också utsett represen-
tanter till ordinarie valberedning.

• DP:
Är inte representerade idag. Däremot uppmanas vi att hålla koll på kylen i
baren eftersom den läckt vatten.

• Foc:
Fortsatt snack om maskinerna. Har även köpt nya kepsar, men däremot inte
fyllt på automaterna.

• SNF:
Har fått in information om problem med kurser, t ex hög procent kugg i TM:s
termodynamik. Även betygssättningen i kvanten orsakade upprörda känslor i
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år igen. Har aspbrist men jobbar på det. BSD drar igång igen nästa onsdag!
Har diskuterat kontinuitetsgrupperna, kom fram till att man inte ska byta kon-
tinuitetsgrupperna, däremot kanske stryka ledamotsposter. Man återkommer
med förslag nästa termin.

• F6:
Har haft Gasque och Luciasittning. Båda arrangemangen blev både mysiga och
lyckade. Nu ämnar man försöka återhämta sig lite.

§6 Utskotts-
möten

• SU
Säkerhetsansvarig uppmanar oss att se till att festansvarig alltid har koll på
brandsäkerhetsföreskrifterna. Ny SO blev Lena ”Flower” Mårtensson.

• NU
Utöver studentliv pratade man om studentkårens hemsida och möjligheten att
ha en flik för aktiva teknologer på den. Man höll också på med den chalmerssk-
engelska ordboken. Kåren söker ord att översätta, så vet man något är det bara
att säga till Ellinor.

§7 Balngts
aspning

Balnågot vill ha pengar (”någon hundralapp”) till aspning.

Beslut: Att ge Balnågot max 350:- till aspning.

§8 Stölder Under sommaren förekom en del stölder runt omkring på campus. Detta har fortsatt
under LP1. Allt från väskor till kappor som hängt på Focus har försvunnit. Man
bör alltså hålla ögonen öppna. Även om Focus för många är som ett vardagsrum
behöver man alltså hålla koll på sina grejer. Man bör också tänka på att om man
släpper in någon i lokalen så är man ansvarig för denne. Filippa kommer att informera
säkerhetssamordnaren om detta.

§9 Valberedning FARM och SNFTM har inte anmält sig till valberedningen än. Nytt för i år är att
man får ut uppförandepolicydokumentet innan valberedningen. Valberedningen äger
rum under helgen.

§10 Sektions-
möte

Vi kommer att behöva städhjälp efter mötet. F6 lagar mat och får budget för detta
av Vincent. FARM kommer att behöva avgå för att kunna gå på igen. Föreningar
med inval uppmanas fundera på om de vill ha invalen före eller efter FnollKs inval.

§11 FY-världen Vi har äntligen fått mer information från Linköping. Filippa behöver få in all infor-
mation igen, se mejl för vilka detaljer som behövs, samt även vilka tider man vill åka
och komma hem. Informationen behövs så fort som möjligt, helst ikväll.
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§12 Styretkalas
hos D

Den 7 december är det styretkalas hos D. Vi behöver OSA senast 28 november.
Delar av styret kommer att vara utbytt då, de nya är ytterst välkomna. Filippa
sköter anmälan som vanligt, så anmälan mejlas till henne.

§13 Bandar-
tjobang

Väldigt få har anmält sig till Bandartjobanget. FARM:s anmälan var ogiltig p g
a avsaknad av djungelordspråk. Alla andra föreningar uppmanas komma ihåg att
anmäla sig.

§14 Övriga
frågor

• MoS:
Lotta ska på patetMoS nästa vecka och kommer då att diskutera hur det fun-
gerade att byta namn på nollningen till mottagning. Halva kärnstyret har fått
mottagningstourettes. 1 Namnbytet har väckt en del starka reaktioner - vissa
tycker det är löjligt - men vi tror att det kommer att fungera bra om något år.
Vi tycker inte att det är någon bra idé att byta namn igen, till något helt annat
i och med att vi nu har påbörjat övergången till mottagning med allt vad det
innebär i form av pappersexercis.
Vi skulle också vilja ha någon form av riktlinje för om man får använda ordet
“Noll-”, som i nolluppdrag, nollbricka, nollympiaden etc. Vad är det egentligen
som ska bort?

• Avtackning:
Programansvarig för TM, Håkan, ska avgå och borde avtackas. Det hade också
varit trevligt att fira att UKÄ:s utvärderingar gick så bra. Att fira på sektionens
middag hade kunnat gå bra, men det ligger ganska långt fram.
Det är lämpligt att göra något under dagtid för att Håkan ska kunna vara med.
Tårta eller dylikt hade varit trevligt. Vi känner att det är svårt att få till något
som är tillräckligt stort inom en nära framtid, men kan tänka oss att ha en
“intim fika” så länge. Vi uppdrar åt Emilio att fixa ett datum, så får vi fira
stort senare.

• |ϕ >:
Det verkar inte ha kommit in några andra namnförslag till nya fiket utom |ϕ >.
Antagligen för att |ϕ > är bra.

• FnollKs och FARMs pengar:
FnollK och FARM har inte kommit överens om hur Scaniapengarna ska hante-
ras, men sköter det sinsemellan.

• Julkort:
Vi borde ta bild för julkort. Förslag mottages på mötet nästa vecka.

1“Under den här No...MOTTAGNINGEN!!!”

Filippa Hallqvist
Ordförande

Magdalena Jansson
Sekreterare

Emilio Jorge
Justerare



Möte 2013/14:STYR-13
Styretmötesprotokoll 14 november 2013

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§15 Nästa möte Nästa möte blir 21 november 2013.

§16 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:01.

Veckans serie från Jan Andersson.

Av: Samuel Larsson
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