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Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Oscar ”Kalldal” Kalldal
Vice Ordförande Unni Engedahl

Kassör Joel ”Shiny” Strand
Sekreterare Frida ”$multron” Ulander

Ledamot Sabina ”Sabz” Söderstjerna
Ordförande DP Felix ”Fellkan” Eriksson
Ordförande F6 Emil ”Cremil” Ejbyfeldt

Ordförande FnollK Fanny ”Fenix” Viksten
Ordförande SNF Jonas ”Christmas” Källén
Ordförande Foc Nermin ”Nero” Trnjanin

Ordförande FARM Marina Yudanov

§1 Mötets
öppnande

Oscar öppnar mötet kl.12.00.

§2 Val av
justerare

Marina Yudanov väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Kalldal har varit på KU och rumsmöte.
– Unni har klippt skåp. Felanmält trasiga skåp, de ska lagas.
– Shiny har inte gjort så mycket, men har bokat alla biljetter till SaFt.
– Frida har varit på rumsmöte.
– Sabz har varit på rumsmöte, planerat julbordsmöte.

• FARM: planerar aspning. Är nervösa. Branschkväll 11 december, ska ha möte
med dem som ska vara med nästa vecka. Planerar långsiktigt så att nya FARM
ska ha några arr i början.

• FnollK: planerar och utvärderar. Ohmsits på lördag. Sista MoS-mötet har
varit. Armeringshallen kommer inte att gå att använda mer som sittningslokal.

• DP: har mätt DP-rummet. Bokat resa till Luleå. Börjat göra ritningar. Klädbytar-
DuP imorgon.

Oscar Kalldal
Ordförande

Frida Ulander
Sekreterare

Marina Yudanov
Justerare



Möte 2014/15:STYR-10
Styretmötesprotokoll 16 oktober 2014

Fysikteknologsektionen, Chalmers

• Foc: har fyllt på automaterna. Pratat om flipperturnering.

• SNF: har pratat med Martin Cederwall om överbetygsdelen. Bakat bullar.
Planerat bokbytarbrunch, som kommer att vara söndag i slutet av tentaveckan.
UU ikväll.

• F6: har haft teambuilding. Planerar ET-raj som är på torsdagen.

§5 Info från
utskott

• ArmU: Bra uppslutning. Pratade om hur man använder arbetsmarknadsen-
käten som ska kunna användas i säljsyfte. Pratade om Chalmers Restaurang
och Konferens, när man köper mat till lunchföreläsningar. Pratade om alumni-
verksamhet, där det är stor skillnad mellan sektioner. En idé som kom upp var
att kunna få kompetensutveckling istället för pengar från t ex start-up företag.
Sälj- och ledarskapsutbildning för aktiva.

• KU: Lokalkostnader går upp väldigt mycket. DC kommer pga detta läggas
ner 1. E fick HSV-pengar för att bygga om köket i Kajsabaren. Flera sektioner
håller på att uppdatera sina kommittéinstruktioner, och har börjat med kon-
taktpersoner i Styret. T ex. I har haft uppstart av mindre projekt, som haft
stort intresse. Z ska börja använda iZettle, kåren jobbar ju också med kon-
tanthanteringen. Pratade även om rektorsvalet. Valet i korthet: valberedning
tillsatt av styrelsen lägger fram förslag till valförsamling som lämnar förslag på
två eller tre kandidater till styrelsen som fattar beslutet. Tanken är att den nya
rektorn ska kunna börja i sommar. Alla studenter och anställda kan nominera.
Pratade också om sektionsmöten: sektionsstyrelsens roll och hur man hanterar
informationsövertag.

§6
Kontaktperson

Vi har utsett kontaktpersoner till kommittéerna och en del funktionärer.
Om man har idéer på vad man vill få ut kan man säga till.

§7 Utvärdering
maildiskussioner

Det har gått bra. Vi försöker fortsätta med detta.

§8 Val av
medlem i

arbetsgrupp

Filippa kan tänka sig att vara med. Det blir dock lite mer spridning om vi har med
Jens.

Beslut: att välja in Jens Wilhelmsson till arbetsgruppen för revidering av stadga,
reglemente och övriga styrdokument.

§9 Sektionsmöte Vi säger tisdag lv6 preliminärt, kl. 17.
1Ska bli en personalmatsal
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§10
Likabehandlings-

policy

I policyn står det att allt ska vara riktat mot alla. Marina har mailat med SO, och
det är rätt mycket upp till oss som sektionsstyrelse. Det som kommit upp nyligen är
Pepp-grejen och McKinsey Female Leadship Program.

Konsensus av diskussionen kring detta: Okej så länge det är företagens initiativ,
men det får inte bli för många sådana arr. Vi kan ta upp det i SU och KU, för att se
vad andra sektioner tycker, om vi ska jobba för en förändring i policyn.

Beslut: att FARM får skicka ut mailutskick om McKinseys Female Leadership
Program.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 23 oktober 2014.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oscar kl. 13.07.

Veckans serie Från XKCD.
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