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Fysikteknologsektionen
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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
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

Tobias Johansson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Har arbetat med aspning och gjort ett utkast för nästa års verksamhets-
plan.

– Netto
Har varit på KU-möte. Bland annat diskuterade man äskningar. Z hade
fått pengar för en “sammanhållningsdag” som låter väldigt mycket som
den stora teambuilding som vi planerar. Har även pratat med KfKb-styret
om namn på grupprum i övergången, de vill gärna vara involverade i namn-
framtagningsprocessen. Kåren funderar även på att köpa in en båt.
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– Vincent
Har hållit i aspning samt närvarat vid möte med FnollK och utvärderings-
möte för SaFt.

– TM
Kallelsen inklusive preliminär föredragningslista till sektionsmötet är upp-
satta. Mer om detta senare under mötet.

– Ellinor
Har haft för mycket plugg för att hinna med så mycket styretjobb, men
ska ha arbetsgruppsmöte imorgon om mottagning för masterstudenter.

• FARM:
Ser överutformningen av F-Arb, som inte riktigt blivit som man först planerade.
Nu lutar det åt att det blir en serie studiebesök. Väntar med spänning på
resultat från en enkät som studenterna fått angående arbetsmarknadsfrågor.

• FnollK:
Jobbar med schemat, hittills har man fått de tider man vill för de gemensamma
lokalerna. Har skrivit ett dokument om nya överRaz om hur man vill att det ska
fungera. Detta kommer att dyka upp på ftek. Chic- och machokvällen kommer
att få ny form och inte längre rikta sig till tjejer/killar. Det bryter mot kårens
policies att ha mottagningsarr som inte är öppna för alla. Har även haft möte
med Paula, och ska ha ett möte med jämställdhetssamordnare Bruno Rudfelt.
Funderar på att införa en 8:e nollK för att bättre matcha storleken på de nya
studentkullarna. Idag är sista dag att starta ph-grupper.

• DP:
Har haft aspDuP. Hemliga resan blev lyckad, alla kom hem till slut.

• Foc:
Har haft mycket annat att göra. LoTR har gått sönder men även lagats. Hade
även ett impromptu asparr igår.

• SNFTM:
Kåren har varit på möte med studievägledningen om dennas roll. Ytterligare
ett möte med Jana och Johan angående detta kommer att äga rum framöver.
Mek2-frågan ligger nu i att SNF får förhandla med Christian. SNF tar över
insamlandet av förslag

• F6:
Har haft aspresa och intern valberedning; ett nytt F6 nalkas.
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§5 Hittills
inkomna
motioner

Det har kommit in en motion där det yrkas på att kallelse och preliminära handlingar
inför sektionsmöten ska skickas ut till sektionsmedlemmarna. Vi ställer oss positiva
till detta. TM skriver ett motionssvar å styrets vägnar.

§6 Propositioner Vi har tagit fram 3 reglementesändringspropositioner om att Balngt ska åläggas att
arrangera Sektionens middag, om att sektionens vice ordförande ska vara jämlikhets-
ansvarig istället för jämställdhetsansvarig samt att reglementet ska justeras så att de
stämmer

Beslut: Att lägga ovanstående reglementesändringsförslag som propositioner.

§7 Preliminär
föredragnings-

lista

TM har snickrat ihop en preliminär föredragningslista till sektionsmötet i LP3. Vi
möblerar om lite inför den slutgiltiga föredragningslistan: motionerna får ligga direkt
efter propositionerna. Valordningen ändras så att SNF väljs in efter Styret och FOC
väljs in mellan F6 och DP.

§8
Verksamhetsplan

och budget
14/15

Filippa har sammanfattat de punkter som diskuterats till en preliminär preliminär
verksamhetsplan till nästa år. Den är ganska omfattande och behöver eventuellt kor-
tas ner lite. En punkt om att försöka knyta arbetslivskoppling till utbildning och
högskola föreslås, men det är svårt att få den tillräckligt konkret.

Alla åsikter och kommentarer behöver komma in till Filippa senast tisdag i om-
tentaveckan (22 april). Detta för att vi ska hinna ta ställning till den preliminära
verksamhetsplanen på sista styretmötet innan sektionsmötet.

Ett förslag om att revidera Mål- och visionsdokumentet föreslogs, vi tar detta
senare under läsåret (efter sektionsmötet).

Angående budget kommer Vincent att lägga ut ett förslag på GoogleDocs inom
kort och länka till det i relevanta mejllistor. Alla frågor och kommentarer på detta
är ytterst välkomna.

§9 Diskussion
kring F-dagen

FARM har diskuterat syftet hos F-dagen och huruvida den fyller detta. Man har
pratat om att en arbetsmarknadsmässa inte är ett optimalt forum för studenterna att
träffa arbetsgivare. Man skulle kunna ersätta F-dagen med branschkvällar, förslagsvis
2 större per år. Detta möjliggör omväxling vilket förhoppningsvis bidrar till ökat
intresse hos studenterna.

Vad vi vet finns inga andra sektioner på Chalmers (och ej heller de övriga F-
sektionerna) som gått över till detta upplägg. Den ekonomiska skillnaden blir, om
man slopar F-banketten som ändå bara är ett sätt för folk att få gratis mat, liten. Vi
är positiva till förslaget och tycker absolut att det är värt att testa. Att detta bryter
mot reglementet ser vi som ett mindre problem.

§10 Datum
kommande

möten

Nästa vecka är det påsklov, veckan därpå omtentavecka. Sedan kommer LV5 som
bär med sig valborg och första maj. Detta innebär att torsdagen inte lämpar sig för
styretmöte. Dessutom behöver slutgiltiga handlingar till sektionsmötet komma upp
på tisdag 29 april, och ett styretmöte behöver hållas dessförinnan för att vi ska ha
möjlighet att diskutera eventuella motioner.
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Det är helt okej att kommunicera via mejl under de två mötesfria veckorna.

§11 Övriga
frågor

• Reglementesändring för F6: F6 tänker lägga en motion om att det ska
åligga F6 att ha en serveringsansvarig istället för att det ska åligga F6 öhlchef
att vara serveringsansvarig. Den kommer via mejlen så småningom, om vi gillar
den kan vi lägga den som en proposition.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 28 april 2014.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:06.

Veckans serie Från Saturday Morning Breakfast Cereal

Av: Zach Weinersmith
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