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

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

20 februari 2014
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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 Fanny Viksten
Ordförande SNF Oscar ”Kalldal” Kalldal

Ordförande FARM Marina Yudanov

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Sabina Söderstjerna väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Har sett till att lokalbokningen till SaFt blivit en fast bokning. Har blivit
kontaktad av personen som ansvarar för Bra nyfiket.

– Netto
Jobbat med sektionsmötet. Angående ombyggnationen: inflyttning på plan
7 kemi nästa vecka. Besiktningen påbörjades idag. Byggområdet är dock
kvar till 28 februari. 3 mars blir allt klart och Bra nyfiket öppnar. Imorgon
blir det brandövning någon gång mellan 13 och 16. Om man har frågor
om transport av flytande kväve kan man fråga Netto.

– Vincent
Har lärt Hanna, kassör FnollK14, att bokföra. Ska skriva under fullmakter
åt SEB ytterligare en gång nästa vecka.

– TM
Har haft fullt upp med sektionsmötet. Det var jobbigt att vissa dokument
kom in väldigt sent, men i övrigt gick allt mer eller mindre enligt planerna.
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– Ellinor
Sektionens vecka är i full gång och hittills har alla arr varit väldigt lyckade!
Vi kommer att behöva utvärdera och överlämna ordentligt.

• FARM:
Har haft uppstart för sitt mentorskapsprogram, trevligt men inte så välbesökt
som man hoppats. Lagade god mat på sektionsmötet samt hade en vettig info-
punkt på mötet. Ska medverka vid Sektionens middag ikväll. Håller på att ta
in anmälningar till ett event med McKinsey nästa vecka, samt har en lunch-
föreläsning för åk 4 och 5 imorgon. Har inte access till sina pengar vilket är
drygt.

• FnollK:
Har haft teambuildning med DP, det var kul. Har även haft möte med SNF.
Phadderarret i måndags var lyckat. Planerar annars mycket inför nollKKalaset.
På MoS har det bestämts att Nollkampen kommer att slås ihop med Nollrevan-
schen och ligga på sista lördagen på mottagningen. Nollmoduler kommer inte
att fraktas ut av Högskolan. Herr- och dammiddagar verkar vara i blåsvädret.

• DP:
Jobbar med aspfilmen, den blir dålig. Fixar annars med småsaker.

• Foc:
Har skicka ut information om aspning till sina aspar.

• SNFTM:
Mastersprogramsansvariga ska bytas ut, så enkäter har skickats ut till alla
masterstudenter på program som är knutna till F. Bra om man svarar där.
Har återigen haft möte om mottagningen med Jana, se §8. Har haft BSD och
snackat Guldäpple.

• F6:
Har haft pufftack, lagar ärtsoppa just nu och planerar aspning och spelar in
aspfilm. Gasque på lördag!

§5 F-spexets nya
stadga

F-spexet har ändrat sina stadgar och förtydligat att de står under F-sektionen. Bland
annat fastslås att sektionens stadga har företräde över spexets vid konflikt.

Beslut: Att godkänna F-spexets nya stadga.

§6 Student-
rösten

Kommer att vara 24 mars - 6 april, dvs precis runt SaFt. Kalldal föreslår att vi ber
om ett undantag så att vi kan ha det under cocktailpartyt. Sista anmälan till Kåren
ska ske 2 mars. Tills dess är det bra att fundera på vad vi vill lyfta vid tillfället.
Filippa skickar ut ytterligare information om detta.
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§7 SaFt Den 26 februari ska övriga lärosäten ha skickat in förslag på diskussionsunderlag,
varefter vi får ta ställning till dessa. I övrigt är det samarbete med DP angående
DuP och F6 angående sittning som gäller. De viktigaste bitarna har fallit på plats.
Detaljplaneringen tar vi efter hand.

Vi har även pengar att betala in för förra SaFt, ett mejl kommer ut om detta.

§8 Mottag-
ningen

Det verkar inte längre som att programmet vill lämpa över första veckorna på oss
studenter. Programmet kommer fortfarande att ha ansvar för kursen, lägga upp kurs-
plan etc. Jana vill bara inte hålla kursen själv eftersom hon inte tror att hon kommer
att kunna hålla uppe kvaliteten på första analyskursen annars. Mängden schemalagd
tid har också diskuterats, vi vill gärna att den är relativt stor.

Vi vill inte sköta rekryteringen av studenter som ska undervisa. FnollK får be-
stämma om de vill lägga schema eller om skolan ska göra det. Det är viktigt att
seriositeten hålls uppe, alltså är det att föredra att studenter som inte phaddrar
aktivt håller i undervisningen.

Annat som diskuteras är gruppstorlek och gruppindelning, samt hur de gyckel som
brukar förekomma under mottagningen ska gå till, samt eventuella rättviseproblem
vid biljettförsäljning. Att vara i storgrupp kan innebära problem i och med att det
krävs en viss pondus för att hålla pli på en klass på över 200 personer. Eventuellt kan
man ta ställning till detta i rekryteringsprocessen när man vet vilka personer som
kan komma i fråga.

§9 Komiker
ET-raj

ET-rajet i LP3 äger rum samma kväll som Hoffmaestro spelar på Gasquen, så F6 vill
gärna ha ett annat tema på sitt ET-raj. Komiker (ett gäng sådana) kostar 1000:- per
10 min, exklusive moms. F6 kan tänka sig att lägga 4500:- själva, men det räcker inte
hela vägen. Man vill därför gärna ha spons från sektionen.

Det ska finnas riktlinjer för hur man får pengar från sektionspotten, men vi hittar
inte dessa. Däremot beslutade vi förra veckan att gå in som säkerhet för DP under
DuP:en imorgon.

Beslut: Att täcka upp eventuell förlust vid ET-rajet i LP3 med maximalt 3000
kronor.

§10 Termins-
möte

Jonas vill gärna ha ett terminsmöte med ett par studenter och diskutera TM-programmet
under avslappnade former. Vi tycker att det är en bra idé.

§11 Nya ftek Pontus har nu haft möte med Spidera, som i vanlig ordning har brist på folk och
entusiasm. Skåning har lovat att fixa några avgörande småsaker och Pontus kommer
att lösa dokumenthanteringen.

Preliminärt lanserar vi hemsidan i läsvecka 1, så att folk inser att det är läge att
börja lägga upp saker där. Snart kommer man att kunna logga in med hjälp av sitt
CID, men då användare i dagsläget måste läggas in manuellt begränsas accessen i
dagsläget till föreningarnas PR-ansvariga.
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§12 Övriga
frågor

• FARM:s mejlutskick: Vissa tycker att FARM:s mejlutskick är jobbiga. De
undrar därför om det är bättre att skicka ut ett veckobrev än enstaka mejl.
Frågan har tidigare diskuterats i en arbetsgrupp om informationsfrågor. Vi
tycker att det är viktigare att de som är intresserade får informationen än att
de som inte är det ska slippa mejl.

• Sektionens vecka: Ikväll är det middag, imorgon är det DuP, på lördag är
det häfv, kom förbi kom förbi!

§13 Nästa möte Nästa möte blir 27 februari 2014.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:06.

Veckans serie Från Toothpaste for Dinner.

Av: Drew Fairweather
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