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Närvarande

Ordförande Filippa Hallqvist
Vice ordförande Karl ”Netto” Gustavsson

Kassör Vincent Ericsson
Sekreterare Magdalena ”TM” Jansson

Ledamot Ellinor ”Joel6” Rånge (från 12.21)
Ordförande F6 Sabina ”Sabz” Söderstjerna
Kassör FnollK Hanna ”$ill” Lenander

Ordförande SNF Oscar ”Kalldal” Kalldal
Ordförande FOC Rickard Andersson

Ordförande FARM Marina Yudanov
Asp kärnstyret Birger Eklund
Asp kärnstyret Joel ”Shiny” Strand
Asp kärnstyret Frida ”$multron” Ulander
Asp kärnstyret Jonas ”Spackel” Lindberg

Asp F6 Emil Ejbyfelt

§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
Allt SaFt:igt är klart utom utvärdering/överlämning. Filippa ska åka bort
i helgen, Netto tar då över hennes förpliktelser. Mötet om nedstängd efter-
fest i föregående vecka gick bra; högskolan ska nu ta fram rutiner för vad
som händer om en anställd upptäcker att en fest pågår under arbetstid.
Hanteras vidare under veckan.

– Netto
Har satt upp lappar på de orange skåp som kommer att tas bort. Valbe-
redningen för FOC och SNF kommer att flyttas till nästa helg, den 12-13
april. Eventuellt flyttas även kärnstyret. DP och F6 ligger kvar på helgen
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i omtentaveckan, 26-27 april. Har arbetat med de propositioner som ska
in till nästa sektionsmöte.

– Vincent
Har hållit på med aspning och SaFt och tycker allt gått bra.

– TM
Var behjälplig vid SaFt, men har inte hunnit mycket i övrigt.

– Ellinor
Informerade om sektionen vid Graduate Physics Day igår.

• FARM:
Diskussionerna under helgens SaFt var givande, övriga lärosäten har i stor
utsträckning samma problem som vi när det gäller arbetsmarknadsfrågor. Pris-
sättning och arbete med masterstudenter behandlades. Förra veckan var det
ArmU-möte där man också diskuterade masterstudenter. Även möte med McKin-
sey om arbetsmarknadsenkäten som skickades ut i februari. Slutligen har man
haft ett internt möte där man pratade om prissättning. Det verkar bli en “värde-
baserad, dynamisk prissättningmodell”. Man pratade också om att ha bransch-
kvällar snarare än F-dagen, detta diskuterar vi vidare någon annan gång. Igår
var det doktorandarr, det var lyckat med cirka 80 nöjda deltagare, och har stor
potential inför framtiden.

• FnollK:
Har haft gott om möten. En del arr är nu spikade men gasquetider och vis-
sa övriga lokalbokningar är ännu inte klara. Lekte med SaFt i fredags vilket
var kul. I övrigt planering som vanligt. Det har kommit ny information om
phaddergruppernas studieansvariga, infomöte om detta på måndag.

• Foc:
FlipperDuPen gick mycket bra. Rickard var även med på SaFt i helgen. An-
nars det gamla vanliga. Rickard leder i skrivande stund omröstningen om årets
blodgivarinsats 2014, heja!

• SNFTM:
Diskuterar studievägledningen med Jana samt kårledningen. Det råder delade
meningar om huruvida bonuspoängen i Mekanik 2-kursen ska gälla endast på
ordinarie tentor eller även på omtentorna. Ikväll är det aspning ute i sportstu-
gan. Man kikar även på överlämning och verksamhetsplan inför nästa år.

• F6:
I lördags var det aspgasque, den blev lyckad. Annars arbetar man med aspre-
san, avresa imorgon. Man har också haft ett nytt asparr där man gick igenom
kommitténs förtroendeposter.
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§5 Nytt bilavtal De nya bilavtalen har redigerats enligt ändringsförslag från föregående styretmöte
och är nu klara att tas i bruk.

Beslut: Att fastslå de nya bilavtalen, se bilaga.

§6 Stor
teambuilding

Vi planerar in 10-11 maj för stor teambuilding, det vill säga för styret +
FnollK + SNF + FARM + F6 + DP + FOC. Aspar bör förvarnas. Eventuellt blir
det bara en dag. Rickard kontrollerar om någonting ute i Härryda är obokat den
aktuella tiden.

§7 Utvärderings-
möte SaFt

Nu på onsdag klockan 15-17 blir det utvärderingsmöte för SaFt. Fokus kommer att
ligga på vad vi får ut av helgens diskussioner1 men även vad vi kan lämna vidare till
Umeå som står värd för SaFt i höst. Vi håller till i styretrummet.

§8 Sektionsmöte Vi kommer att lägga 3 propositioner till mötet. Dessa rör invalsprocesser, BalNgts
åligganden och att vice ordförande ska bli jämlikhetsansvarig istället för jämställd-
hetsansvarig. FnollK lagar mat, budget för detta fixar Vincent. Mötessekreterare
finns, Filippa försöker fixa en mötesordförande.

§9 Namn på nya
grupprum

En teknolog har föreslagit att vi ska namnge de nya grupprummen. Projektansvarig
för ombyggnationen är mycket positiv till att fixa skyltar, husansvarig har ännu ej
svarat. Vi bör prata med KfKb- och kemisektionerna om detta eftersom studieplat-
serna tillhör även dem och fråga om de vill vara med och fundera över namn. Netto
fixar detta på KU på måndag.

§10 Arbets-
grupper

• Julbord: Alla kommitéer har skickat in namn på representanter till julbords-
gruppen. Kärnstyret kallar till ett första möte, antagligen efter påsklovet.

• Internationella studenter: Två personer har anmält sig till gruppen.2 Även
kärnstyret är mer än gärna behjälpliga. Man kommer att diskutera mastersmot-
tagning för alla masterstudenter, inte bara internationella sådana.

§11 Betalning
hemsida

Pontus bedömer sig nu färdig med hemsidan. Han har jobbat 4 extra veckor men
bjuder på en. 3 extra veckor innebär 13 800 kronor ytterligare. 2 av dessa 3 veckor
var redan okejade. Dessutom har det blivit mer gjort än vad som planerats. Hela
hemsideprojektet kommer då att landa någonstans runt 25 000 kronor. Det känns
rimligt och vi ser ingen anledning att pruta.

Beslut: Att arvodera Pontus för 3 veckor till en kostnad av 13 800 kronor för
färdigställandet av nya ftek.

1Varför de som ansvarade för diskussionsgrupper bör ha färdigställt material från respektive
diskussion i god tid innan dess, gärna till fredag.

2Eventuellt även Kalldal, om Ellinors nattliga drömmar stämmer överens med verkligheten

Filippa Hallqvist
Ordförande

Magdalena Jansson
Sekreterare

Sabina Söderstjerna
Justerare



Möte 2013/14:STYR-24
Styretmötesprotokoll 3 april 2014
Fysikteknologsektionen, Chalmers

§12
Verksamhetsplan

och budget
14/15

Dags att börja spåna verksamhetsplan inför nästa läsår! Nedan följer ett par förslag:
Vård av sektionslokalen känns som en tidigare verksamhetsplanspunkt som bör

drivas vidare (och hårdare) nästa år. Även punkten Nå ut med information till alla
medlemmar kan utan svårighet få stå kvar. Inte bara informera/kommunicera om
sådant som händer utan även om vårt löpande arbete. Sektionens vecka kan utvecklas
ytterligare och bli ett sätt att synas. SAMO och studienämnden borde synas mer.
Man skulle också kunna arbeta med den informationstekniska infrastrukturen; idag
har alla kommittéer olika system (Dropbox, Drive, Podio etc).

Fler näringslivsinriktade punkter skulle kunna läggas till.
Man skulle kunna fortsätta se över och diskutera invalsprocesserna, i syfte att få

fler att vilja engagera sig, med inspiration från andra F-sektioner. Eventuellt skulle
även valberedningen kunna göras fristående från Styret.

Det stora som händer under nästa läsår är att läsårsindelningen förändras, men
det kommer troligtvis främst SNF att behöva fokusera på.

Mastermottagningen har förbättringspotential.
Att uppmuntra till att småprojekt drivs och att det äskas pengar ur sektionspot-

ten. Detta engagerar fler teknologer och avlastar dessutom Styret. En visions- och
projektDuP kanske?

Vi kikade även på de åsikter som kommit in under studentrösten i LV1. Många
tyckte att sektionslivet är traditionellt snarare än nyskapande. Ingen tyckte att det
studiesociala klimatet på sektionen är dåligt.

§13 Övriga
frågor

• Pengar till UO: Utbildningsområdet kommer att få extra pengar för att det
gick bra i UKÄ:s utvärdering. Man kan nu skicka in förslag på vad pengarna
ska användas till. Det ska röra sig om engångskostnader som gör studierna eller
studiemiljön bättre. Vi skickar ut på mejllistorna och SNF kampanjar för att
få in förslag från medlemmarna. En kreativ projektkväll känns också som en
bra grej, kärnstyret i samarbete med Kalldal drar i detta.

• Svinn från skrubben: F6 letar nu efter en låda med lås.

§14 Nästa möte Nästa möte blir 10 april 2014.

§15 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:02.
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Veckans serie Från Cyanide and happiness

Av: Kris Wilson, Rob DenBleyker, Matt Melvin och Dave McElfatrick
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