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Plats: Donatorn

Närvarande

Ordförande Sebastian ”Änkå” Bergström
Vice ordförande Pernilla ”&Pille” Tanner

Kassör Lotta ”Lejon” Bergbom
Sekreterare Gustav ”Gustav Lindwall” Lindwall

Ledamot Sofia ”Karlsson” Karlsson
Ordförande DP Martin ”Ruski-Patruski” Gardfjell
Ordförande F6 Rebecca ”Välta” Svensson

Ordförande FnollK Tilda ”Thelia” Sikström
Ordförande SNF Victor ”Wåfflan” Wåhlstrand Skärström
Ordförande Foc Agrin Hilmkil

Ordförande FARM Erik Jansson
Aspar FnollK Alexander, Johanna, Jack, Fredrik
Kårledningen Pontus Savolainen

§1 Mötets
öppnande

Sebastian öppnar mötet kl.12.01.

§2 Val av
justerare

Erik Jansson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4
Inadjungeringar

FnollK-asparna inadjungeras med närvaro- och yttranderätt. Pontus inadjungeras
med närvaro- och yttranderätt.

§5 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Sebastian har arrat SaFt, varit på stormöte, varit på KU, och haft möte
med Valberedningen.

– Pernilla har arrat SaFt, varit på NU och arrat stormöte.
– Lotta har arrat SaFt och varit på stormöte.
– Gustav har varit på en faslig mängd möten.
– Sofia arrat SaFt, mailat och haft SAMO-möte.

• FARM: har pratat med företaget Gapway om lunchföreläsning
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• FnollK: har haft asparren postmys, OP och intern valberedning.

• DP: har varit på affärsresa i norra Sverige.

• Foc: skall ikväll arrangera flipperturnering.

• SNF: har mailat en del.

• F6: har arrat en sittning i helgen.

§6 Info

• Victor informerar. På senaste UO diskuterades synlighet av studienämnder. Till
en följd av diskussionen har SNF raskt lagt till länkar till kursnämndsprotokoll
via VBL.

• Victor informerar om TM:s programråd. I ettan skall MVE300 utökastill 9hp,
FKA150 tas bort. Data science skall implementeras, och problemlösningsorien-
terad inlärning skall införas. Victor sitter i en arbetsgrupp för detta.

• Pontus informerar om sin roll som vår kontaktperson i Kårledningen Han in-
formerar om att Chalmers studentbostäder lämnar Boplats. Han informerar
också om en rad enkäter som skall skickas ut. Vid Kårstyrelsesmötet skall tek-
nologäskningar klubbas igenom och instutionsrådsrepresentanter väljas in.

• Sebastian informerar om Kårens arbetsgrupp för inkludering av icke-sektionsaktiva.
De skall den kommande tiden hålla intervjuer med olika typer av teknloger för
att utreda skillnader mellan engagerade och icke-engagerade. Det pratades ock-
så om 8800, felanmälningsnummret. Om det inte fungerar att ringa 8800, kan
man även felanmäla online.

§7 Bert-Inge
Hogsveds pris

Vi har fått in en nominering, för en tjej i TM2 som engagerar sig i att underlätta för
folk att kombinera ridsport med studier. Vi diskuterar också huruvida nominering av
ExpFys-upprustningsgänget faller inom ramarna för priset.

§8 Väggmålning Ett gäng förstaårsstudenter vill måla tillbaka Dragos på Focusväggen. Det är oklart
om detta är tillåtet. Styret tycker dock att det är okej, givet att man kan fixa fram
en bra projektorduk.

§9 Flipper Foc har fått låna ett Star Trek-flipper. Det kommer ta lite extra plats, men det är
också kul. Vi skall testa om det får plats.

Beslut: Foc får ställa in ytterliggare ett flipper på Focus, givet att möbleringen
fungerar.
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§10 Äskning
utemiljö

I förrgår pratade arbetsgruppen för Focus utemiljö med en representant för Chal-
mersfastigheter. De diskuterade många olika lösningar på hur Focus utemiljö kan
förbättras. Chalmersfastigheter var generellt positiva. De dyraste alternativen kan
komma att kosta 150 000 kronor. Chalmersfastigheter var beredda att betala en del
av detta. Pontus uttalar att det är möjligt att Kåren kan bidra en del till detta, via
Teknologäskning. Dock är det inte helt klart vad ombyggnadationen skall komma att
innebära. Vi avvaktar därmed med att äska.

§11 Äskning
SAMO

SAMO skall ha aspfika, där de beräknar att 10-15 pers kommer. SAMO äskar 150
kronor till en aspfika.

Beslut: SAMO får 150 kronor ur sektionspotten för att arrangera aspfika.

§12 Stormöte Igår var det stormöte, som åtnjöt hög närvarograd av sektionens föreningar och funk-
tionärer. Där diskuterades intresseföreningsreformen och invalsprocesser. Mötet var
på det stora hela mycket positiva till intresseföreningsreformen, men det rådde delade
meningar om invalsprocesser. Styret och Valberedningen är någorlunda överens, men
som det ser ut nu kommer det slutgiltiga beslutet ligga på sektionsmötet. Hur vi skall
gå till väga råder det delade meningar om. Oavsett vilken metod vi väljer kommer det
ta mycket tid och energi. Vi väljer att skjuta beslutet gällande reglementesändringar
till sektionsmötet LP3, men presenterar det nuvarande läget på sektionsmötet LP2.

§13 Ekonomisk
incident

Denna diskussion sker bakom stängda dörrar.

§14 Övriga
frågor

Erik informerar om att FARM har få aspar. De har också fått i uppdrag av Forum
för Tekniska Fysiker att utvärdera sektionens låga intresse för deras arrangemang.

§15 Nästa möte Nästa möte blir 1 december 2016.

§16 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Sebastian kl. 13:03.
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