
Protokoll 100204
Mötesnr. 20/2009-10

Fysikteknologsektionen, Chalmers

F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

4 Februari 2010

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

Vice ordförande SNF Helena Jakobsson Larsson

Ordförande Foc Mikael Andersson

Ordförande FARM Karin Skoglund-Keiding

�1 Mötets öppnande

Tuss öppnar mötet 12:03. Representant från FnollK saknas.

�2 Val av justerare

Frida justerar gladeligen.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Pontus har varit på UO-möte och Marie har haft biblioteksmöte
med Kent. Det blir nog inga skärmar till bibblan eftersom skärmar är
ömtåliga och dyra. Biblioteket kommer kanske att krympa lite, eftersom
Kent tvättade det i tvättmaskin på alldeles för hög värme och dessutom
med �ytande kväve istället för de sedvanliga surfaktanterna. Dessutom ska
lärarservice kanske bygga ut. Det kan inte ställas in �er bord i biblioteket
eftersom ventilationen ställs ner efter 17. Kent ska emellertid försöka för-
länga ventilationstiden. Städerskorna städar för övrigt Signes.

Mail från Bilnisse bekräftar att det inte har gjorts något föreningskon-
trakt för användning av Britney. Anton ska nu göra kontraktet istället.
Kärnstyret meddelar resten av styret att det blir omsits den 27/2. Avs-
lutningsvis har Marie fått ett spontanmail från Cederwall angående sky-
ddsrummet, som bekräftar det vi trodde om att inget nytt har inträ�at.
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• DP: Har serverat ho�or och haft dup. De har inte hittat några tårtor än,
men planerar att äta stora mängder hoppande ärtor som sägs vara särskilt
bra inför tu�a tårtletarjakter.

• SNF: Har beslutat vem som ska få guldäpplet, diskuterat EDIT och om-
strukturering av SNF. BSD-planeringen går framåt, men Helena vet inte
riktigt vad den kommer handla om.

• Foc: Har fått �ipperdelar och mekade mycket i fredags. Ikväll ska förhopp-
ningsvis det lånade �ippret �xas. De ska ha möte imorgon och diskutera
den hårt hajpade �ipperdupen.

• F6: Planerar sektionens dag och snart är det gasque!

• FARM: Uppdaterar hemsidan, prislista och arrar under lunchen ett före-
drag med Youngbird!

�4 Föregående mötesprotokoll

Torbjörn går igenom föregående protokoll punkt för punkt och vi följer upp våra
beslut. Det mesta är genomfört men Frida har inte fått tag på revisorn.

�5 Sektionens dag

Vi har ansökt om att insyna Focus så att gästerna kan köpa vin till osten. Anton
har hittat toastmastrar i form av Tem och Mats. Anton har nu även fått kontakt
med en alumn som kan toasta, men personen i fråga har inte blivit tillfrågad
direkt. Eftersom vi redan har två toastar väljer vi att inte fråga om alumnen
kan ställa upp.

Frida har planerat att middagen ska gå på 10 000kr, ungefär 100 kr/skalle
med andra ord. Under torsdagen blir F:are om F av. Torbjörn �xar a�scher till
detta så snart namnen är spikade.

Vi ska göra muntlig reklam direkt till årskurserna och skicka ett mail till
mastersstudenterna.

�6 EDIT

Joel vill också vara med i gruppen eftersom SNF inte 'får' skicka in en egen
remiss. Vi tycker att det blir en bra grupp.

�7 Insyning av Focus

Insyningsgruppen gör en kort sammanfattning av vad de kommit fram till. De
borde kanske fråga huset om vad det tycker om ett insynat Focus också.

Det känns dumt att lägga frågan om insyning som en proposition. Lämpligare
är då kanske snarare att ha det som en diskussionspunkt på sektionsmötet. Så
får det bli!
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�8 Övrigt

• Britney: En liten buckla skapades på Britney när en sektionsmedlem
körde in henne i en annan bil. Dalsmo skulle ta kontakt med en gammal
Bilnisse och se vad som ska göras. Den andra bilen klarade sig som tur var
oskadd, så inget försäkringsbolag har blivit kontaktat ännu.

�9 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2010�02�11.

�10 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 12:50.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Frida Håkansson
Justerare
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