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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

13 februari 2014

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Filippa Hallqvist
Vice ordförande Karl ”Netto” Gustavsson

Sekreterare Magdalena ”TM” Jansson
Ledamot Ellinor ”Joel6” Rånge

Ordförande DP Tobias ”TJ” Johansson
Ledamot FnollK Lina ”Hallon” Olandersson

Vice ordförande SNF Jonas ”X-mas” Källén
Ordförande FOC Rickard Andersson

Ordförande FARM Marina Yudanov

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Karl Gustavsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Varit på KU och pratat om mottagningen och om påverkansmöjligheter
för alla kårens medlemmar. Snackar bokföringsfärger för fullt, möte med
FOC i eftermiddag. Har även daglig kontakt med Folke Hjalmers angående
sektionens middag. Har även bokat lokal till SaFt.

– Netto
Pysslat lite med incidenten. Fått datum för vårens psykosociala skydds-
ronder och kommer att bjuda in SAMOsarna till dessa. 5 mars för F och
24 mars för TM. Ska även köpa in nya plåster.

– TM
Minns inte vad hon gjort i veckan. Ikväll är det funktionärsaspning, och
imorgon ska fullständiga handlingar till sektionsmötet upp!

– Ellinor
Affischerna för sektionens vecka är uppe, baguetterna för måndag är be-
ställda och blivande inspektor Thomas är inbjuden till sektionsmötet, allt
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tack vare Joel6. Har även FB:at, minglat och gjort reklam. Alla uppmunt-
ras småprata med folk om sektionens vecka så att ingen kan missa att det
är något på gång.

• FARM:
Igår hade man ett arrangemang med Scania för ÅK5-elever. Väldigt få dök
upp vilket var tråkigt. Har fixat en verksamhetsplan och pillar med mentor-
skapsarret som äger rum nästa vecka. Ska även laga mat på sektionsmötet.
Snackar McKinsey-arr med FOC. Har skickat ut information om värdskap på
Vetenskapsfestivalen.

• FnollK:
Planerar Phadderarr och NollKKalas. Lina och Jacob har gått SuS-utbildningen.
Man har också varit på möte med Jana om de första två veckorna på mottag-
ningen, se vidare §9.

• DP:
Har arrangerat en otroligt lyckad open mic-DuP. Hade omsits i lördags, vilken
också kan betraktas som lyckad.

• Foc:
Skrivit verksamhetsplan, nästan lyckats planera in ett asparrangemang, mekat
och donat.

• SNFTM:
Var med på mötet med Jana och Johan angående mottagningens första veckor.
Funderar vidare på hur man styr upp sin egen organisation.

§5 Incident-
hantering

Incidenten som inträffade under julledigheten har nu utretts och vi har beslutat om
åtgärd i frågan.

Beslut: Att fastslå åtgärderna som beslutades på incidenthanteringsmötet
2014-02-13.

§6 Inkomna
motioner

throw new nullpointer exception;
Ingen vill tydligen påverka just nu.

§7 Övrigt kring
sektionsmöte

Det finns lite oklarheter om propositionen, men vi tror och hoppas att det inte är
något avgörande problem. Ordförande och sekreterare finns, imorgon kommer alla
papper upp.

§8 Sponsmat Marina hittade en budgetpost för masters- och alumniverksamhet i halvårssamman-
fattningen som Vincent gjort. FARM vill därför använda det som finns kvar i denna
budgetpost till aktivitet i samband med sitt mentorskapsprogram. Tanken är att
programmet så småningom ska finansieras med spons.

Filippa Hallqvist
Ordförande

Magdalena Jansson
Sekreterare

Karl Gustavsson
Justerare



Möte 2013/14:STYR-20
Styretmötesprotokoll 13 februari 2014

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Beslut: Att FARM får nyttja resterande pengar i budgetposten Masters- och
alumniverksamhet till sitt mentorskapsprogram.

§9 Mottag-
ningen

Nollan kommer inte att få CSN under läsårets två första veckor, vilket gör att färre
kanske vill delta i dessa. Högskolan har ändå bestämt att varje program ska hålla
en introkurs under dessa veckor. Denna får dock inte innehålla material som inte
kan anses vara gymnasiekunskaper. Jana tycker att man ska ha mer seriösa phad-
derräknestugor, som phaddrarna skulle få stöd för att hålla i, medan ingen “riktig”
undervisning ska förekomma under dessa två veckor. FnollK upplever därmed att allt
ansvar lagts över på dem. Däremot har det kommit direktiv från högskolan att det
är PA:s ansvar att se till att det finns en introkurs.

Vi tolkar direktiven från högskolan som att det ej faller på oss studenter att hålla
i introkursen. Att göra det skulle troligen bli jobbigt för phaddrarna. Det riskerar att
bli ojämlikt mellan ph-grupperna därför att alla phaddergrupper inte har phaddrar
som tycker om att undervisa matematik. Ska phaddrar ändå hålla intromatten tycker
vi att programmet ska sköta rekryteringen samt upplägget av denna.

Det är viktigt att få en bra start på sin Chalmerstid och att få en uppfattning
om hur studierna verkligen fungerar. Att inte ha “riktig” undervisning kan upplevas
som oseriöst. Med det upplägg som Bernhard hade på intromattekursen kan vi inte
riktigt se problemet i att ha kvar kursen som den är.

Introkursen kommer att diskuteras vidare i diverse ledningsgrupper och vi kommer
att få följa utvecklingen av detta löpande. Vi vill dock hålla på att rekrytering och
upplägg inte ska falla på oss studenter.

§10 Sektionens
DuP

DP vill ha ekonomisk säkerhet för att kunna ha Gara på Sektionens DuP. Antagligen
kommer det inte att behövas, men det vore tråkigt om DP gick mycket back på
arrangemanget.

Beslut: Att täcka upp eventuell förlust vid Sektionens DuP med maximalt 3500
kronor.

§11 Övriga
frågor

• Workshop sektionsstyrelser:Den 31/3 är det workshop för sektionsstyrelser.
Om man har förslag på diskussionspunkter till denna kan man skicka in dem
innan den 10 mars.

• Mastersansvarig MPLOL:Vi har inga invändningar mot att Samuel Bengmark
sitter kvar som ansvarig för masterprogrammet Lärande och ledarskap.

• PR för sektionens dag: Joel6 kommer att bjuda på kaffe och kaka på Focus
imorgon för att promota sektionens dag. Om någon vill hjälpa till är det bara
att haka på.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 20 februari 2014.
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§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:00.

Veckans serie Från A softer world.

Av: Joey Comeau, Emily Horne
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