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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 Louise Kempe

Ordförande SNF Jacob Rubensson

Ordförande Foc Mikael Andersson

Ordförande FARM Stefan Carlsson

�1 Mötets öppnande

Tuss öppnar mötet 12:04.

�2 Val av justerare

Anton tar ett skott för laget och nominerar sig själv till justerare vilket han
sedermera också blir.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Anordnade lyckade bokbytardagar med rekordomsättning.
Tuss meddelar att EDIT-remissen nu är inlämnad. Aspningen är planer-
ad och Torbjörn har sprungit fram och tillbaka till teknisk service några
gånger.

• FARM: Har anordnat ett event med Vattenfall tillsammans med andra
sektioner. Uppslutningen var hyfsad, men det var många anmälda som
inte dök upp. A�scher om TRIA, som har CV-föreläsning tisdag LV1,
kommer snart upp.

• SNF: Har pratat om cocktailpartyn och planerat aspning.

• Foc: Mekat med �ipper och bokföring.
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• DP: Dup, aspning och så har man rustat!

• FnollK:Modul-, phadder- och uppdragschef ska trä�a MK och andra med
motsvarande poster idag. FnollK ska även lämna in overallerna för tryck.

• F6: De har inte gjort någonting men ändå lyckats arrangera en spelkväll
på vilken det kom DP-aspar.

�4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll skummas igenom av Torbjörn. Vad gäller bordinköp
�nns 19000 kr i Focusfonden varav 6000 från i år som kan användas för än-
damålet.

�5 Spidera

Spidera vill att vi ska fastslå Christian von Schultz till nätmästare. Schultz har
massor av erfarenhet och vi beslutar raskt att göra så. Nätmästarposten har
egentligen inte något att göra med vem som har rootacesser.

Beslut: Att fastslå Christian von Schultz till nätmästare.

�6 Representant i forum för tekniska fysiker

Forum för tekniska fysiker, vår alumniförenining, har cirka 450 medlemmar och
verkar ha en ganska lös struktur. Likväl har de några arr i halvåret, nu senast
bland annat en pubkväll, studiereasa till Ringhals med mera. Dessutom �nns
där en massa eventuellt värdefulla kontakter.

Stefan var på möte med dem igår för att diskutera sektionens framtida repre-
sentant i gruppen. Kristian som är nuvarande representant har snarare fungerat
som en mellanhand till styret och FARM och Stefans förslag var därför att
posten i framtiden skulle upptas av någon ur FARM. Alumniföreningen tyckte
att detta lät som en utmärkt idé, men vill gärna att posten ska vara en förtroen-
depost. Stefans tanke är att det nog är lämpligast att göra om en ledamotpost
till alumniansvarig i FARM. Det är dessa poster som historiskt varit svårast
att fylla och en litet tydligare pro�lering skulle nog göra dem intressantare. Det
passar alumniföreningen bäst om representanten väljs in på våren.

Alumniföreningen kom utöver detta med några önskningar om att det ska
vara en duktig person. Gärna någon med stor drivkraft. Stefan ska skriva en
motion till sektionsmötet där han föreslår att alumniposten införs i FARM och
där det står tydligt att ordförande är ytterst ansvarig för att kommunikationen
med alumniföreningen sköts.

�7 Bord

Nya bord till Focus kostar typ 1300 styck, så det blir inte tal om några hisnande
summor. Vi kan ta pengarna från Signesbudgeten om vi får in alla pengar från
Vattenfall som budgeterat och om detta inte funkar kan de tas från Focusfonden.
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Exakt varifrån pengarna tas är mindre viktigt, huvudsaken är att det är fritt
fram för DP att köpa bord.

So�orna lagades lite grann av DP07-08 och det är inte så svårt enligt Micke.

�8 Övrigt

• Fysikbiblioteket: Kent �ck en plan om hur lokalen kan göras bättre, men
den är fortfarande under behandling.

• Mer och �er datorer: Det pratades om datorsalar senast när Kent
och Marie trä�ades, men Marie kommer inte ihåg vad som sades. Nästa
läsperiod kommer det att bli extremt trångt, med både rapportskrivande,
Lana och kandidatarbeten! Tuss ska prata med Martin om det. Han ska
även ta upp att det saknas verktyg för att rita el-�gurer, och att KDE inte
funkar som det ska.

• Tuss har försökt få tag i dem som har hand om programservice:

De går dock inte att få tag på. Det är helt omöjligt. Faktum är att det går
att de�niera si�ran noll utifrån detta; noll motsvarar sannolikheten att få
tag i dem.

• Fridas fråga: Frida pratade med Dalsmo igår och han i sin tur pratade
om att han skulle snacka med Linus om alla småskador som sker och om
man kanske skulle lägga in en rimlig avgift för en liten buckla eller dylikt.
För närvarande �nns nämligen inte någon regel för vad det kostar att
repa, buckla eller ge bilen dylik småskada. Anton ska kontakta någon som
brukar �xa sådant och kolla vad det kostar. Utöver detta ska det göras
en ordentlig utvärdering av bilens kostnad detta år. Någon föreslår att
miltaxan skulle kunna täcka dessa saker, men det blir fel.

Anledningen till att det blir så många småbucklor på Britney är troligtvis
förarnas bristande körerfarenhet och hennes storlek. Linus pratade om att
ha en liten utbildning med alla förare, men det låter något svårorganiserat.

• Stefans tanke: På matte har de en display med vad som händer på
institutionen varje dag. Man behöver dock tillstånd för sådant. Tanken
är dock god. En display skulle även kunna innehålla saker som schema
och information om alla arrangemang i och kring fysikhusen, inte bara
sektionens. Frågan är varför det är så få som tittar på den nuvarande
tavlan?
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�9 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2010�03�18.

�10 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 13:04.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Anton Körkkö
Justerare
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