
Protokoll 090903
Mötesnr. 03/2009-10

Fysikteknologsektionen, Chalmers

F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

3 september 2009

Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Vice Ordförande Marie Doverbo

Kassör Frida Håkanson

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ledamot Anton Körkkö

Ordförande DP Jenny Andersson

Orförande F6 Cecilia Hult

Kassör FnollK Anton Guldberg

Ordförande SNF Edvin Linge

Orförande Foc Mikael Andersson

Kassör FARM Johan Bergsten

�1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:04.

�2 Val av justerare

Frida väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Har diskuterat igenom styrdokumentet arbetsordning och
rutiner och kommer till nästa möte ha producerat ett nytt utkast. Marie
har dessutom fått svar angående Signes att det dröjer ytterligare ett tag.
Styret har även med hjälp av F6 ordnat en mastersmottagning.

• SNF: Förbereder eftermiddagens cocktailparty som gästas av bland annat
Bernhard och Maria. Kursutvärderingarna börjar även dem komma igång.

• Foc: Har klippt skåp och bland annat hittat tentor från -96. De har även
planerat inför det kommande Foc-köret.

• NollK: Arrangerade eftersläpp till surprisen och har jollrat runt. Till hel-
gen är det hajk. (glöm inte att leta efter svamp. sekr. anm.)
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• DP: Har ordnat en lyckad Dup, en surprise och senare idag en pubrunda.

• F6: Lagade mat till mastersmottagningen, �xade sagosits och har under
pubrundan gasquen.

• FARM: Stefan har pratat med I angående någon form av företagssamar-
bete.

�4 Fyllnadsval av oberoende SAMO

Marcus Johansson adjungeras in utan rösträtt. Han presenterar sig och mötet
ställer därefter några frågor. Marcus lämnar rummet och en sluten disskussion
följer. Mötet konstaterar att Marcus blir en utmärkt oberoende SAMO eftersom
han syns ofta på Focus och dess omgivningar.

Beslut: att välja Marcus Johansson till oberoende SAMO.

�5 Budgetåsikter

Frida och Pontus ska ha möte med Cederwall och Håkan i eftermiddag där de
ska få reda på hur mycket pengar sektionen får från programmen i år. De undrar
om någon styretmedlem har budgetrelaterade frågor till Cederwall eller Håkan.

Någon undrar hur det kommer att bli i framtiden, när kårobligatoriet avskaf-
fas. Om sektionsavgiften kvarstår, kommer då sektionsarrangemang bara att
vara öppna för betalande medlemmar? Det bör undersökas om vi klarar oss
utan sektionsavgift eftersom det vore lättare. Givetvis ska årets budget anpas-
sas efter kårobligatoriets avska�ande så att inte nästa års styre tvingas lägga en
helt ny budget det första dem gör.

Slutligen inkommer en fråga om hur �nansieringen av kursutvärderingen av
de för F och TM gemensamma kurserna fungerar. Betalar fysikprogrammet allt?

�6 Incidenthanteringsdokumentet

Kärnstyret har läst igenom incident och arbetsordningsdokumentet och strukit
stora partier. Micke har läst på om reservationer och funnit att regeln om antal
reservationer var tagen ur sitt sammanhang. Kärnstyret har hur som helst för
avsikt att stryka det partiet. Mötet tycker att syftet med dokumentet är oklart.
Ska det verkligen vara arbetsordning för hela sektionen snarare än styret? En
lång och ganska lös diskussion följer. Bland annat diskuterades om ordföranden
ska ha utslagsrätt vid lika röstning (något som de �esta ansåg nödvändigt), om
avsnitten om bilnisse och DP ska vara kvar i dokumentet och att sektionsbils-
kvittohanteringen ska ses över.

Kärnstyret ska infoga ändringarna i dokumentet och skicka ut det till övriga
styret så att frågan kan diskuteras ytterligare nästa möte.

�7 Övrigt

• F6 har haft problem med värmeskåpen. Det ena skåpet får proppar att gå
när man kopplar in det. Två år tidigare hade F6 liknande problem, som
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kostade 2000-3000 kr att laga. Om problemet inte är av ringa natur är det
kanske dags att köpa nya skåp, som inte går sönder med jämna mellanrum.
Antagligen kommer de nya skåpen att bekostas av sektionsfonden, vilket
innebär att ett sektionsmötesbeslut krävs.

• DP vill införska�a en pappersinsamling och ska prata med teknisk service
om detta.

• Brandsläckaren vid Focumama är återigen borta. Tydligen ersattes den i
våras men har alltså återigen försvunnit. Detta ska rapporteras.

• Tisdag LV3 17:00 planerar Marie att hålla budgetstormöte, inga protester
inkommer.

�8 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 09�09�10.

�9 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 13:02.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Frida Håkanson
Justerare
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