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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

27 mars 2014

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 Fanny Viksten
Ordförande SNF Oscar ”Kalldal” Kalldal
Ordförande FOC Rickard Andersson

Ordförande FARM Marina Yudanov
Bilnisse Henrik ”Spankie” Söderberg

Asp kärnstyret Birger Eklund
Asp kärnstyret Jenny Lindewall

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Karl Gustavsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs halvhjärtat.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Har haft mycket kontakt med säkerhetsansvarig, se §8, samt arbetat med
SaFt, se §10. Även haft möte med DP angående ekonomi.

– Netto
Har varit på studiesocial skyddsrond för TM. Har även haft möte med
vaktmästarna om skåpen på våning FL5. Ett par av de orange skåpen ska
tas bort då de “inte är estetiskt tilltalande”. Dessa ska märkas upp och
sedan tömmas innan den 15 april. Det innehåll som finns kvar kommer
styret att ta hand om.

– Vincent
Har mestadels förberett inför SaFt. Har även hållit på med aspning.
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– TM
Kikar så smått på sin överlämning. I övrigt rutinarbete samt SaFt.

– Ellinor
Höll i asparr i måndags. Har varit på NU-möte där man diskuterade mot-
tagning och hur man behåller dess höga kvalitet. Bland annat lyftes det att
kommunikation mellan föreningar är otroligt viktigt. Man pratade också
om nöjeslivsansvarigs roll, som blev något tydligare än tidigare. Har även
varit på IntU där man snackade segregering mellan internationella och
svenska studenter. Många sektioner har ett aktivt arbete med detta. Frå-
gan kommer att lyftas vidare i Ellinors arbetsgrupp om internationella
studenter.

• FARM:
Har fått tillgång till sitt konto, äntligen! Första anmälan till CERN-resan har
stängt. Ska på ArmU och workshop med McKinsey senare under veckan. Idag
har man ett studiebesök på GKN Aerospace i Trollhättan. Bara 3 studenter är
där, vilket är ganska få.
Det har även uppdagats att man behöver skatta för den reklam man sätter upp
mot betalning.

• FnollK:
Bastutiderna har kommit, de blir i nollvecka 2 och 3. ÖverRazkningen kommer
att få helt ny utformning i höst, alla overallsföreningar kommer att involveras.
Detta är delvis på grund av att intromatteduggan försvinner. Att folk dyker
upp först i mottagningsvecka 3 bidrar med nya parametrar i planeringen; man
måste räkna med att det dyker upp nya personer halvvägs in i mottagningen.
Om man har tankar om detta kan man ta kontakt med FnollK.
Även FnollK har fått tillgång till sitt konto. Har haft möte med Jana, mer om
det från Kalldal. Ska ha möte med Paula. Från MoS har man fått reda på att
inskrivningen kommer att ske elektroniskt i höst. Det har också skett många
inbrott på andra sektioner nu i dagarna.

• DP:
Har arrangerat pubrunda, som blev lyckad, samt gått på PR-kalas och haft
överflödig-kväll.

• Foc:
Hade asparr i lördags vilket var trevligt. Imorgon är det flipperDuP, vilket inne-
bär att dagen ägnas åt flippermek. Rickard informerar även om att Blodgruppen
är i final i tävlingen Årets blodgivarinsats 2014.

• SNFTM:
Har varit på möte med nollK, Jana och Johan om mottagningen. Pontus Gran-
ström kommer att hålla storgruppsövningar för Nollan i höst. Det kommer att
vara totalt 20 timmar per vecka sådan undervisning. Det kommer även att va-
ra 2 timmar phadderräknestugor per dag, de som håller i dessa kommer att
arvoderas.

Filippa Hallqvist
Ordförande

Magdalena Jansson
Sekreterare

Karl Gustavsson
Justerare



Möte 2013/14:STYR-23
Styretmötesprotokoll 27 mars 2014
Fysikteknologsektionen, Chalmers

Har varit på programrådsmöte för TM, trots att ingen ordentlig kallelse gått ut
till detta. Man diskuterade programmets syfte i stort men även en del problem-
kurser. Stämpeln på TM-programmet som “F-light” bör försöka jobbas bort.
Genomströmningen1 på programmet är inget vidare. Kan man gå in med stöd
åt de som kuggar kurser?
SNF har även startat sitt bullprojekt: den årskurs som har högst svarsfrekvens
på kursutvärderingarna får bullar.
Paula tycker att Akademihälsanföreläsningen var ett bra initiativ och vill gärna
involveras om ytterligare sådana planeras.
F och TM har fått extra pengar i och med resultaten från UKÄ-utvärderingen.
Om man har bra idéer på hur dessa kan användas kan man kontakta SNF.

• F6:
Har haft Fu6. Planerar annars för sin aspresa och för gasquen på lördag. As-
parna är supertaggade.

§5 Sektionsbilen Ny Bilnisse är invald och har börjat arbeta. Man har sett över uthyrningsavtalen för
Tvåan och förtydligat en del detaljer, bland annat angående tankning2.

Ett nytt bokningsschema är på gång, förhoppningsvis dyker det upp efter påsk.
Ny funktionalitet blir till exempel att man kommer att kunna avboka bilen fram till
12 timmar innan bokad tid. Det ska också anges en ansvarig person samt kontakt-
uppgifter till denne för varje uthyrning, även då föreningar hyr bilen. Detta för att
man ska kunna ta kontakt med folk då till nycklar är på vift, med mera.

Det kommer att bli hårdare krav på att man städar bilen innan man återlämnar
den. Man ses även som ansvarig tills det att bilen står på parkeringen och nyckeln är
återlämnad.

De nya avtalen har inte gått ut till styret i tid på grund av en teknisk miss, så vi
tar beslut angående dessa på nästa styretmöte. Vi föreslår ett förtydligande av att
man ska skicka en bild på bilen till Bilnisse om man finner den otillräckligt städad då
man får den. Senast måndag lunch skickas övriga ändringsförslag till Bilnisse samt
resten av Styret.

§6 Pengar till
FIF:s aspning

FIF har dragit över sin budgetpost för aspning rejält. Då föreningen har gått under
budget i övrigt ser vi inget hinder för att betala ut de pengar de lagt ut ändå, däremot
kommer Vincent att ha ett möte med FIF3 där de får redogöra för varför de dragit
över. Budgeten kommer att behöva ses över framöver.

Beslut: Att uppdra åt Vincent att ha ett möte med FIF och se till att de får veta
vad som gäller.

1Målet är 90-90-45: efter 1 år ska 90% av de som började vara kvar på programmet och av dessa
ska 90% ha tagit minst 45hp.

2Tvåan tankas exempelvis med diesel och inte bensin... Tankningskvitton ska framöver lämnas
till Bilnisse och inte kärnstyrets kassör.

3Detta gäller alltså avgående FIF. Nya FIF har enligt Vincent bättre koll.
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§7 Svinn från
skrubben

Det har varit problem med att sprit försvinner från skrubben. F6 har föreslagit att
man sätter in en dörr till deras del av skrubben som lösning på detta. Att föredra vore
om vi som har access dit (F6, DP och kärnstyret) kunde lita på varandra. Dessutom
behöver man bli mer restriktiv i utlåningen av passerkort med extra accesser. Alter-
nativt skulle man kunna ha en låsbar låda, en gallergrind, eller dra in folks accesser
till skrubben så att bara någon person från respektive förening kan komma in där.

Punkten tas upp vidare på nästa styretmöte.

§8 Efterfest
efter pubrundan

En efterfest efter pubrundan i fredags förmiddag stängdes ner av en anställd. Filippa
samt några av de berörda personerna ska gå på möte med programansvariga samt
säkerhetssamordnare Erik Eliasson angående detta imorgon, för att diskutera hur vi
undviker att situationen upprepas.

§9 Julbord Alla kommittéer uppmanas mejla namnen på sina arbetsgruppsdeltagare innan mån-
dag, så tas frågan upp på kärnstyretmötet på måndag.

§10 SaFt,
praktisk info

Imorgon kl 15 kommer SaFt-gästerna. Scoutstugenyckeln är hämtad, listan över vilka
som är med i vilka diskussionsgrupper är sammanställd. Vi som kan ses alltså strax
innan 15. Vi kommer att äta middag ca 18.30.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 27 mars 2014.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:05.

Veckans serie Från Carpe Diem. Av: Niklas Eriksson
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