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Fysikteknologsektionen, Chalmers

F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

19 November 2009

Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Vice Ordförande Marie Doverbo

Kassör Frida Håkanson

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ordförande DP Jenny Andersson

Ordförande F6 Cecilia Hult

Ordförande FnollK Harald Freij

Ordförande SNF Edvin Linge

Ordförande Foc Mikael Andersson

Ordförande FARM Stefan Carlsson

�1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 11:59 av Pontus.

�2 Val av justerare

Micke väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Har gått skyddsrond, besökt KU-möte, insyningsgruppen
har varit på möte och Marie på incidentworkshop. Under skyddsronden
framkom att Signes besiktigas den 15 dec och att DP-rummets tak �ck un-
derkänt på tentan i elementär hållfasthetslära. KentWikersten, lokalansvarig
fysik?, var mycket upprörd och ska se till att det åtgärdas omgående, efter-
som taket annars riskerar falla in. Det noterades att det såg ut som om
någon hängt något alldeles för tungt i taket, typ pärlor. Programmet och
sektionen kommer att få betala för reparationen. Var försiktig och ha inte
sönder saker!

• DP: Har haft en DUP och en omsits. Julbord blir preliminärt på en fredag
i LV6.

• FARM: Har haft valberedning och börjat marknadsföra två lunchföredrag
kommande vecka. Förhandlingarna med Vattenfall går vidare. Det ser ut

1



Protokoll 091119
Mötesnr. 14/2009-10

Fysikteknologsektionen, Chalmers

att lösa sig bra. Som norrmän i olja och koldioxid i berggrund skulle man
kunna säga.

• F6: Arrangerade lyckad luciasittning och planerar just nu gasquesittning
med safaritema LV5.

• Foc: Mekat �ipper. Imorgon ska de �xa focumaten så att de kan sälja
nudlar igen. De ska rusta upp �ipprena lite extra nästa vecka inför �ip-
perträ�en.

• SNF: BSD nästa onsdag, om Hollywood.

• NollK: Har haft valberedning, med många bra sökande. Ett gäng nollK
drar kanske till Danmark med aspar på söndag, beroende på uppslutning.

�4 Föregående protokoll

Torbjörn läser upp föregående protokoll och besluten följs upp.

�5 Incident 091106

Ärendet behandlades vidare.

�6 Sektionsmöte

Mötet börjar inte förrän 17:15 så det blir nog lämpligt med mat klockan 19.
Kärnstyret ska komma igång i tid den här gången. Hillergren är talman detta
möte. Han har föreslagit en tidsbegränsning för utfrågningen av asparna vid
invalen på 10 minuter. Harald tycker att 10 minuter var lite för kort vid tidigare
tillfällen. Det borde vara 10 minuter av vettiga frågor och om det efter tio
minuter fortfarande ställs vettiga frågor så borde utfrågningen få fortsätta. Vi
beslutar att vi ska servera mat i mötessalen. F6 tycker att det är ok att köra dit
maten.

Hur är det med verksamhetsberättelserna Foc har skickat in. Borde den
skriftliga bilagan kompletteras? Marie läser upp verksamhetsberättelseregler
från övriga styrdokument och vår tolkning är att eftersom de även skickat med
ett bildspel så är berättelsen tillräckligt uttömmande.

Beslut: Mat klockan 19. Servering i möteslokalen. Focs
verksamhetsberättelser ser bra ut.

�7 Incidenthanteringsdokumentet

Återigen har ganska få ledamöter kommit ihåg att läsa igenom ändringarna i
dokumentet. Torbjörn läser därför upp de ändrade paragraferna. De verkar vara
ok. Innan vi antar dokumentet vill vi dock lägga till den tidigare diskuterade
punkten om hur inblandade parter ska informeras om utvecklingar i ärendet.
Den bör nog läggas till under arbetsordning och riktlinjer. Något i stil med
Utvecklingar i ärendet bör meddelas löpande till inblandade parter ansikte mot

ansikte. Undertecknad ska �la på den exakta formuleringen.
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�8 Övrigt

• EDIT remiss: Den har kommit ut idag. Edvin och Pontus är mycket
intresserade av detta. Vi har intresse av att ge ett långt svar eftersom det
kan beröra oss i framtiden. Vi ska diskutera det nästa vecka.

• Skum försäkring: Någon form av nybilsgaranti har upphört att gälla för
Britney och det var nog på tiden. Nåväl, vi kan nu få ska�a någon slags
försäkring för bärgning och dylikt men det verkar onödigt eftersom vi inte
tror att den skulle nyttjas. Aldrig skulle väl Britney hamna på rehab?

• Bensin vid rustande: Går på rustbudgeten.

• KU-möte: Ska man vara snäll mot teknologföretag, såsom BrainTek?
De har inte så mycket pengar men vill ändå kunna nå våra teknologer.
Tydligen tyckte många på KU-mötet att man ska vara det.

�9 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2009�11�26.

�10 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 12:55.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Mikael Andersson
Justerare
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