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F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

15 oktober 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

Ordförande F6 Cecilia Hult

Ordförande FnollK Harald Freij

Ordförande SNF Edvin Linge

Ordförande Foc Mikael Andersson

Ledamot FARM Stina Linge

�1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 11:56 av Pontus.

�2 Val av justerare

Anton väljs till justerare.

�3 Föregående mötesprotokoll

Torbjörn går igenom föregående mötes protokoll. Nyhetsbrevet har påbörjats
och Britneyincidenten retts ut.

�4 Rundabordet

• Kärnstyret: Har påbörjat och ska slutföra nyhetsbrevet. Planerat bok-
bytardagar och Tuss har varit på UO-möte.

• SNF: Cocktailparty planeras inför nästa läsperiod, på detta blir det snarare
tilltugg än mat. Asplunch kommer att hållas ons LV2.

• Foc: Har fyllt på sina automater och ska ordna en spelkväll ons LV1.
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• NollK: Planerar aspning, och funderar på hur de ska hantera sittningarna
under denna på bästa sätt.

• DP: Ska anordna tentadup där Bernhard kommer att närvara. De har
pratat om att ha en Dup för att �ra Focus 5-årsdag.

• F6: Har haft utvärderingsmöte om nollningen med NollK och pusslat med
ET-rajet.

• FARM: Planerar aspning och har spikat besök till Trollhättan.

�5 Institutionsråd

Pontus har pratat med två kandidater, Linus och Anton. De kommer in och
presenterar sig. Personlig utfrågning börjar.

Linus Hallberg, F3. Är intresserad av att läsa MC2s mastersprogram och
vill gärna sitta med och påverka vad de sysslar med. Han gillar att gå på möten
och tror att han kan få fram sina åsikter. Linus vill dock inte prioritera bort
termotentan för att komma i tid till det första mötet.

Anton Johansson, F3. Ska läsa deras kurs i högfrekvensteknik, men vet inte
om han vill läsa master på MC2. Han tycker att även att Linus är bra och tror
att de båda skulle göra ett bra arbete. Anton vill inte heller missa något av
tentan för att ta sig till första mötet i tid.

Persondiskussion följer och mötet går till val. Linus väljs, beslutet var en-
hälligt.

Beslut: att välja Linus Hallberg till sektionens representant i institutionsrådet
för MC2.

�6 Förbandslåda

Vi får köpa in allt själva till den tomma förbandlådan. Det borde �nnas en lista
med vad som ska �nnas i lådan, så att det blir lättare att fylla på i framtiden.
Anton blir ansvarig för att en sådan skapas.

Beslut: Att styret (Anton) �xar en lista att lägga i lådan och att DP sköter
inköp av varorna, med rustbudgeten.

�7 Diskussion om alkohol på sektmötet

Torbjörn tycker inte att rikliga mängder alkohol hör hemma på sektionsmötet
och undrar om man kanske borde begränsa alkoholhalten i drycker till folköls
styrka. Det vore dumt om beslut togs under hög promillehalt och ser olämpligt
ut när folk står framme vid presidiet med ölburkar. Micke tror inte att folk
skulle gilla ett sådant förslag. Micke har antagligen rätt. Antingen förbjuder
man alkohol eller tillåter den. Någon gyllene medelväg existerar inte.

Vi diskuterar om vi istället kan införa, som en del av mötesordningen, att
alkoholhaltiga drycker inte tas med fram till presidiebordet. Vi tycker att detta
är en god ide.

2



Protokoll 091015
Mötesnr. 10/2009-10

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Slutsats: Att vi ska be folk lämna sin dryck på sin plats när de går fram till
presidiebordet.

�8 Britneyregler

De gamla revisorer som Frida talat med tycker inte om att föreningar betalar
delar av notan när en någon i föreningen dragit på sig exempelvis självrisker.
De menar på att föreningarna har olika möjlighet att betala och att det inte ska
påverka vilken förening man är med i om man får bidrag eller inte.

Vi tycker de�nitivt att det ligger i sektionens intresse att föreningarnas
medlemmar vågar köra bilen. De föreningar som antaligen kan bidra ekonomiskt
till sina medlemmar är också de som åker överlägset mest bil. Harald resonerar
i termerna att man kan se krockar som en del av kostnaden att köra bil. Det är
alltid en risk att köra bil och det är rimligt att föreningen får ta del av denna
risk.

Vi diskuterar ett eventuellt kommittékontrakt och om det blir för stor påtryck-
ning om vi i detta skriver uttryckligen att föreningen kan bidra ekonomiskt om
den vill. Vi når inte någon ordenlig slutsats. Vidare konstaterar vi att park-
eringsböter inte bör gå på föreningen. Dra på sig en parkeringsböter gör man
oftast efter att medvetet ha brutit mot exempelvis parkeringsförbud.

Bilnissarna Henrik och Linus kommer in. De tycker att det är vettigt med
ett avtal för föreningar som gäller under ett år och de tar på sig att utforma ett
sådant. De förstod dock inte vad vi menade med bensinfrågan. Det vi syftade
på var att i uthyrningsavtalet står inte något om att bensinen ingår i hyran.
Bilnissarna ska lägga till detta.

Frida ska skicka vad hon betalar ut i bensinpengar till Bilnissarna, så att de
kan dubbelkolla mot kilometertalen. Henrik berättar att när någon i hans DP
krockade gick DP in och betalade en del av summan. Vi konstaterar att det är
svårt att reglera vad en förening bör och inte bör göra vi en bilincident. Det vi
kan göra är att uppmana varje förening att ha en egen policy om krockar, som
man förslagsvis diskuterar igenom när föreningen går på.

Slutligen är överens om vad vi tycker. Inga P-böter får betalas av föreningar,
men annars så får föreningen gå in med ekonomiskt bidrag till medlemmar som
på något sätt blir ekonomisk skyldiga vid en bilincident. Om och i så fall hur
mycket föreningen går in med är helt upp till den. Innan vi tar något beslut vill
vi dock vänta tills vi har pratat med sittande revisor.

�9 Övrigt

• För få datorer: Även SNF har fått klagomål på att det �nns för få
datorer. Tuss ska trycka på detta.

• Alla sysslar med detta: Cissi tycker att vi ska ha en lista i slutet av
varje protokoll, där det står vilka människor som sysslar med vad i styret.
Så här i efterhand tror sekreteraren att han ska lägga det på forumet
istället.
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�10 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2009�10�23.

�11 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 13:03.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Anton Körkkö
Justerare
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