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Fysikteknologsektionen, Chalmers

F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

10 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

Kassör FnollK Harald Freij

Ordförande SNF Edvin Linge

Orförande Foc Mikael Andersson

Kassör FARM Stefan Carlsson

�1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:05. F6 har rapporterat frånvaro eftersom de arrangerar bastu.
Stefan anländer sent.

�2 Val av justerare

Micke väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Har varit på diverse möten, och bokat lokaler till sektions-
och stormöte.

• SNF: Hade cocktailparty i torsdags, där maten i sedvanlig tradition tog
slut. De planerar nu inför BSD.

• Foc: Har planerat inför Foc-kör, deltagit på herkvällen samt fyllt på au-
tomater mm.

• NollK: Har varit på hajk och varit utslitna, men börjar se ljuset i tunneln.
Ligger delad första plats i nollkampen än så länge.

• DP: Har haft pubrunda och herrkväll och nollrock, som för en gångs skull
gick över all förväntan. De har utöver detta haft en omsits med delta.
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• F6: Ingen rapport inkom, pga rapporterad frånvaro.

• FARM:Annordnade miniräknar-arr med Vattenfall. De har en del miniräknare
kvar, som kan delas ut till dem som inte närvarade. Nästa vecka är det
lunchföredrag med Andreas Isaksson, som ska berätta om forskarlivet på
Chalmers.

�4 Teknisk service och säkerhet

Harald mötte vaktmästare Åke Ahnbo och säkerhetschef Hans Bäckberg imorse.
De gick på en oannonserad kontrollrunda och ville kolla hur nollKrummet såg
ut. Eftersom det var stökigt undrade de när det ska städas nästa gång. De frå-
gade även om det fanns alkohol på rummet, vilket det gjorde pga nollkmedlems
födelsedag. Efter att ha kontrollerat nollKrummet fortsatte de vidare till Foc.
De har även tittat in i övriga föreningsrum, samt ölskrubben. De kommenter-
ade att ölskrubben var stökig och i förmanande ton nämnde de att de givetvis
ogillar ölförsäljning utan tillstånd. Kanske hoppades man på en försägelse eller
darrning på läppen som hade avslöjat att patrullmannen dolde något.

Ursprunget till den extrainsatta rundvandringen var en rapport som en väk-
tare lämnade in igårkväll eftersom det var allmänt stökigt och pågick caps utan-
för föreningsrummen.

Hans Bäckberg har tidigare i höstas, tillsammans med bland annat några
poliser, kallat till möte med KS där han meddelade att man kommer att vara
nogrannare med att alkohollagar och policies följs framöver. Detta innebär inte
minst inget drickande på allmän plats.

Micke undrar om man får alkohol ha på rummen inför ett arr? Mötet tror
inte att så är fallet, men oftast har man inte så mycket till val. Vad räknas för
övrigt som förvaring? Är det skillnad på långtids och korttids förvaring?

Från och med nu handlar diskussionen om hur vi ska hantera kommande
alkoholarr under nollningen. Kalle glader har inte tillstånd, så det blir inte tal
om att försöka söka tillstånd för bal och �nalsits. Inte heller är det ok att baka
in alkoholen i maten. DP har både Dup och balefterfest under fredagen. Dupen
kommer att vara alkoholfri. I övrigt kommer det att köras på som tänkt.

Respektive ordförande skall poängtera för övriga kommittémedlemmar att
man bör ta det lite lugnt och inte heller capsa utanför föreningsrummen.

�5 Rapport från KU-möte

Pontus har varit på KU-möte i måndags. Det rapporterades att pubrundan var
lugn. Pontus tog reda på att VSO är sektionens huvudkontakt, HA är vice. KO
försöker få in mer bidrag och sponsorpengar från Chalmers för att täcka upp
framtida förlorad kåravgift. Förslaget �ck ett ljummet mottagande av Chalmers
som hävdar att kåren kostar dem pengar, närmare bestämt cirka 30 miljoner
om året. Det låter inte så farligt tycker sekreteraren. Men enträgen som han är
kommer KO att fortsätta jobba vidare med frågan.
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�6 Rapport från budgetmöte

Vi ska utgå från att vi får samma summa från programmet som tidigare även
om programcheferna inte vet exakt vilken typ av budget de har förrän efter jul.
De kommer att få lite färre stålar pga nya mastersstudentsregler och dylikt.
Den som vanligt fantastiskt förstående och allsmäktige Cederwall kommer att
göra vad han kan för att hjälpa oss och in�ikar även att han inte tycker att vi
ska slopa sektionsavgiften. Kursutvärderingspremien kommer även den att bestå
och den delas mellan F och TM. Varken Håkan eller Martin gillar tanken på
att helt slopa posten för biobiljetter utan vill i så fall att den används till något
annat. SNF meddelar att man funderar på en eventuell kursutvärderarmiddag.

�7 Youngbird

Stefan var i Stockholm förra veckan och trä�ade Youngbird, ett nystartat företag
som riktar sig mot studenter i årskurs 3-5 på F och I. Företagsidén går ut på att
ordna folk till traineeplatser åt företag. De tror att de kan hitta plats åt cirka
30-40 personer från Chalmers varje år. Stefan har även trä�at ordföranden i
IARMAR och diskuterat samarbetet. Han uttalade sig positivt.

Youngbird förväntar sig givetvis någon form av motprestation. För det första
vill man att FARM ska stå för någon typ av tidig rekrytering två gånger om året.
Typ casekväll, troligtvis tillsammans med I. För det andra vill de att avtalet
ska vara exklusivt, alltså att vi inte får inleda ett samarbete med ett Youngbird
2 så länge vi fortfarande samarbetar med Youngbird. Vi ska dock tänka på att
kontraktet är exklusivt åt bägge håll, det vill säga, Youngbird kan inte helt
plötsligt börja plocka studenter från en annan sektion.

Edvin undrar om avtalet gäller hela sektionen eller bara programmet F.
Stefan tror att det gäller hela sektionen. Det �nns ett litet problem i och med
att FARMs kontakt med årskurs 4 och 5 är ganska bristfällig. F-studenter har
en tendens att spridas över hela Chalmers efter trean. Den bästa lösningen vore
att �xa fungerande maillistor. Spidera ska kontaktas och Torbjörn ska kolla upp
vad som gäller.

�8 Incidenthantering

I fredags, efter pubrundan, sprang en förening från D-sektionen in på nollans
föreläsning och utförde något som med viss tveksamhet beskrivits som ett gyckel.
Nollk mottog ett sms vars innehåll var något i stil med, '� är fulla på vår
föreläsning'. D-styret är kontaktade och Harald har pratat med föreläsaren och
SO. När Pontus diskuterade ärendet med D-ordföranden meddelade denne att
föreningen i fråga även gycklat för D-nollan och i ett labb på M-sektionen under
samma morgon.

Vi låter D-styret och SO hantera incidenten.

�9 Incidenthanteringsdokumentet

Vi går till en början igenom Mickes synpunkter. I början av dokumentet står
att det endast får ändras av ett enhälligt styre, men detta ifrågasätts. Det står
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nämligen ingenstans i stadgarna att styret får ändra i övriga styrdokument på
eget mandat, men eftersom detta är själva poängen med övriga styrdokument
borde det kanske läggas till stadgarna. Vidare diskuteras punkt 1, 5, 12, 18, 19,
26 och 27. Torbjörn ska infoga de föreslagna ändringarna och skicka ut till styret.
Det föreslås att dokumentet byter namn till Incidenthantering och infogas direkt
i övriga styrdokument istället för att vara en bilaga. Det ska även pratas med
SO om rutiner för överklagan.

�10 Övrigt

• Marie undrar om det är någon förening som har fyllnadsval och därmed
behöver en valberedning. Det verkar inte så, men vid det här laget är det
ganska många mötesdeltagare som gått på grund av den sena timmen.

• F6 och DP delar upp matlagningen emellan sig för sektionsmötet LV5.

• Foc vill ha ny skylt på dörren till sitt rum och frågar sockersött om kärn-
styret kan tänka sig se efter var man kan få tag på en sådan.

�11 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2009�09�17.

�12 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 13:46.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Mikael Andersson
Justerare
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