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F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

26 November 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

Kassör FARM Johan Bergsten

�1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:00 av Pontus.

�2 Val av justerare

Edvin väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Har arrat sektionsmöte och Marie har varit på SU-möte. Där
pratade man om incidenthanteringsdokument och studiemiljöer på skolan
och någonting om att folk ska förstå att styret faktiskt gör någonting.
Vidare pratade man om studenthälsa och kanske borde vi lägga in SAMO
och kurator i vår 'om något händer' sida. H-sektionen feedar sin hemsida
med kårens, är det något att ta efter?

Tydligen gör många sektioner betydligt mer under sektionens dag än vad
vi normalt gör. Bland annat sättar man upp idètavlor, föreningar visar upp
sig osv. Sedan var det det här med IT:s stressdag, som vi eventuellt kunde
få vara med på. Den kan handla lite om vad vi vill, exempelvis depression,
tentaångest, ergonomi, stresshantering och sömnproblem. Vi är på och vill
nog inrikta oss mest mot tentaångest och stress. Nästa SU-möte pratar de
om jämlikhet.
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• F6: Har lagat mat till sektionsmötet, lagat ärtsoppa till idag och ska ha
gasque på lördag. Det går lite trögt att sälja biljetter. Men enligt pateter
är 15 biljetter betydligt bättre än vanligt.

• DP: Har misslyckats med att rusta ännu en vecka. Fixar julbord och
städning för sektionsaktiva på söndag nästa vecka.

• SNF: Arrade BSD igår och sju anmälda uteblev, bland annat underteck-
nad, till dennes stora förtret.

• FnollK: Har haft inval och har städat dåligt. Nu ska de ha överlämning.

• Foc: Har betalat in sitt lån och eftersom Frida skrev på direkt slipper
de gå och växla mynten själva. Dessutom har man mekat �ipper, fyllt på
apparater och Mikael har vunnit �ipperkvällen.

• FARM: Har också haft ett lyckat inval där alla poster fylldes. Besöket
till Vattenfall var trevligt.

�4 Föregående protokoll

Torbjörn glömmer läsa upp föregående protokoll så besluten följs inte upp.

�5 Incidenthanteringsdokumentet

Titeln borde byta namn till något i stil med 'Arbetsordning för incidenthanter-
ing'. I övrigt är allt bra. Kåren har skickat ut en ny uppförandepolicy som de
vill att alla kommittèeinvalda skriver på. Orginalet ska sparas på sektionen och
en kopia skickas in till kåren... Frågan är om våra olika dokument kompletterar
varandra på ett bra sätt?

Beslut: Vi antar incidenthanteringsdokumentet, med titeländring, och
Torbjörn ska infoga detta i övriga styrdokument. Beslutet var enhälligt.

�6 Sektionsaktivabastun

F6 har varit nere hos kåren och kollat datum för bastun. Imorgon får de kanske
höra något. Så fort datum är spikat ska Frida börja leta efter bussar. Hisinge
buss brukar nollK använda.

�7 Vattenfall

Farm pratar fortfarande med Vattenfall och en hel del andra sektioner om en
omformulering av sponsorkontraktet. Det kommer att bli en del förändringar i
kontraktet, vilket kommer leda till att vi inte får lika mycket pengar, i runda
slängar handlar det kanske om cirka 10 000 i förlorade intäkter.

Nytt med kontraktet är att FARM nu får betalt utifrån hur många som
kommer på ett arrangemang. Som kontraktet ser ut nu får vi 20 000 kr/termin
plus eventuella tillskott för lyckade arrangemang. Hur mycket vi får per elev
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varierar med vilken typ av arr det är. Men ungefär 100-200 kr per student i
målgruppen.

I de 20 000 fasta kronorna ingår tre fasta arrangemang. Ett av dessa är en
casekvällen som ska hållas på engelska så de får med även utbytestudenterna.

�8 EDIT

Rapporten om utredningen av EDIT planerna har nu gått ut på remiss till alla
studenter på Chalmers. Vi har ett stort intresse att ge ett grundligt remissvar.
Kanske borde vi prata med Cederwall för att se vad han tänker göra och har
att säga.

I korthet går EDIT-planen ut på att E- D- och IT-programmen ska struktur-
eras om så att alla som läser programmen först tar en högskoleingenjörsexamen
och sedan kan välja om de vill fortsätta med en civilingenjörsexamen. Om denna
modell blir lyckad kan den i framtiden kommma att implementeras på de �esta
andra program på Chalmers.

Vi tycker att det kan vara tråkigt och är ett problem att de tänker �ytta,
som de själva uttrycker det, 'grundläggande teoretiskt sto�' till senare i utbild-
ningen, alternativt göra det frivilligt. Hur ska vi gå vidare i frågan? Tillsätta en
arbetsgrupp, ta upp det på cocktailpartyn, eller ta upp det bit för bit på styret-
mötena? Edvin tycker att det låter intressant att ha någon form av paneldebatt
om förslaget, med typ Sven Engström.

Vi tror att det vore bra att meddela alla sektionens medlemmar om vad som
händer eller kan komma att hända. Vi ska därför lägga upp remissrapporten
på hemsidan så att alla kan ta del av den, dessutom kan den då diskuteras på
forumet.

�9 Jämlikhet

Angående temat på nästa SU-möte vill de att vi ska diskutera hur vi jobbar med
jämlikhet. För Harald är insatser riktade mot speciella grupper dåliga. Jämlik
är något man alltid ska vara. Det ska integreras i sättet att vara, inte jobbas
extra med vissa dagar.

Jämlikhetsarbete som vi faktiskt utför just nu är bland annat arbetet med
att nå ut till alla på sektionen och utbildningen i jämlikhet som vi ordnar för
föreningsaktiva och phaddrar. I övrigt följer vi Chalmers modell om att inte
problematisera i onödan.

Hur är det med engelsk a�schering och arr på engelska? Psykosociala enkäten
är snart färdig. Därifrån borde en del intressat information gå att extrahera. En
fjärdedel av sektionens medlemmar har svarat på enkäten hittills. Torbjörn ska
skicka ut ett påminnelsemail så snart som möjligt.

�10 Stormöte

Vi vill prata om breddning av verksamheten på stormötet. Det vill säga att
föreningar ska rikta sig även mot mastersstudenter. Dessutom skulle det vara
ett utmärkt tillfälle att ta upp EDIT-planerna. Till slut bestäms att vi ska ha
stormöte torsdag LV7 om jämlikhet, mastersstudenter och EDIT. Torbjörn kan
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under möte passa på att påminna alla sektionsaktiva att skicka in texter och
arr till nyhetsbrevet.

Beslut: att stormöte ska hållas torsdag LV7 och att detta ska behandla
mastersstudenter, jämlikhet och EDIT-planen.

�11 Mail

Det var en vecka där det skickades massor, åtminstone tre, mail till studenter
från FARM. Torbjörn har tagit emot några klagomål om 'spammandet'. FARM
skickar bara ut de mail företag betalar för och mailen som kommer från Vatten-
fall. Att det kom så många mail just förra veckan var mest otur.

�12 Övrigt

• Märket: F-märket är handritat, enligt Viktor och honom tror vi. Vi tror
att det borde �nnas ett liknande typsnitt någonstans. Vi ska fråga David
om han kan tänka sig att leka lite med F-märket. Marie snackar med
honom.

�13 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2009�12�04.

�14 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 13:06.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Edvin Linge
Justerare
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