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F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

18 Mars 2010

Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Kassör Frida Håkanson

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ledamot Anton Körkkö

Ordförande DP Jenny Andersson

Ordförande F6 Cecilia Hult

Ordförande SNF Joel Wilson

Ordförande Foc Mikael Andersson

Ordförande FARM Stefan Carlsson

�1 Mötets öppnande

Tuss öppnar mötet 12:04. FnollKs representant saknas. Marie har anmält från-
varo.

�2 Val av justerare

Micke väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Anordnade trevligt och hyfsat välbesökt asp�ka.

• FARM: Har haft arr med TRIA, med cirka 80 personer närvarande.
FARM planerar mycket just nu. Nästa vecka är det dags för Siemens att
ha föredrag och därefter följer eventuellt ett föredrag med en forskare från
MC2. I MC2:s fall handlar det om att locka intresserade studenter till de-
ras mastersprogram. CERN-planeringen går vidare även den och de har
nu ett kostnadsförslag som ligger hos Cederwall för bedömning. Infomöte
och anmälan kommer att ske i LV3. Resan blir troligen tisdagkväll efter
tentaveckan och oppositioner.

• Foc: Mekat. Köpt sodastreamer ⇒ egentillverkad läsk. Planerat team-
build. De har en asp!
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• DP: Hade en �n DUP som var uppskattad. Har köpt en hög nya ga�ar
och har gömt undan ett gäng i ett litet lager. Bord är beställda men
de tillverkas i fabrik så att det dröjer ytterligare några veckor innan de
levereras. Idag förbereds pubrundan och igår lekte de med sina aspar,

• SNF: Försöker slänga ihop en mastersinfogrej till nästa vecka och för-
bereder kvällens cocktailparty.

• F6: De har aspar, så många att inte ekar i svartpuben längre. ET-rajet var
trevligt, men tyvärr något folkfattigt eftersom det var många arr parallellt.

�4 Föregående mötesprotokoll

Undertecknad läser upp föregående mötesprotokoll. Det var ett ganska händelse-
fattigt möte men Stefan föreslog att hela Chalmers borde fyllas av displayer med
arr-info. Vi ska försöka lura kåren att genomföra det, men säg inte det till någon.

�5 Styretrummet

Under ET-rajet festades det rejält i styretrummet. Det är inte acceptabelt.
Speciellt om man inte städar efter sig och rummet råkar vara nystädat sedan
en dag tillbaka. Vid användning av styretrummet för att tillfälligt förvara mat,
andra saker, möten eller umgänge se till att plocka undan ordentligt efteråt!

�6 NU-möte

Frida går igenom de punkter som verkade intressanta på förhand.

• Antalet incidenter har minskat på Chalmers!

• Sittningsdisciplinen har generellt blivit sämre på Chalmers. För att motver-
ka den negativa trenden ska en sittningshandbok ges ut med en blandning
av sånger och regler. De �esta sektioner tror att problemet kommer från
phaddersittningarna. Kanske borde styret be nollK prata ordentligt med
phaddergrupperna.

• Kåren vill höja sitt rekommenderade pris på starköl eftersom Carlsberg
har sänkt alkoholhalten, bytt bort backarna, gjort �askorna icke-pantbara
och ökat priset. Vad den sänkta alkoholhalten har att göra med prisän-
dringen vet undertecknad inte. Kåren jobbar hårt för att det ska höjas
med fem kronor. Detta eftersom det var länge sedan sist priset höjdes
och dessutom ska bli billigare för kårmedlemmar att gå in på gasquen.
Chalmers restauranger får dessutom en liten andel av allt som säljs via
kåren och har inte något emot lite mer pengar i kistan.

�7 Insyningsattitydsuppföljning

På senaste tiderna har det inte setts till några vakter under arrangemangen,
men oron kvarstår dock. De kom tydligen förbi i LV6 när det var ganska livat
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på Focus eftersom �ipperdörren hade larmat. Vakten brydde sig dock inte om
de festande personerna då.

Vi borde hursomhelst ganska snart bestämma om vi vill lägga en propostion
om insyning eller inte. Pontus resonerar som så att det kan vara bra att ha två
års styrens åsikter om det hela. Det är dessutom nästa års styre som kommer
att få ta tag i frågan så det är inte mer än rätt att de är delaktiga. Vi vill väldigt
gärna ha besked även från huset. Torbjörn ska maila dem igen.

�8 Sektionsmärke

Torbjörn hoppas kunna �xa en vektoriserad logga under påsklovet.

�9 Info på hemsidan

Sektionens adress �nns inte på hemsidan vilket hade varit bra både för föreningar,
medlemmar och utomstående. Dessutom vore det bra att klargöra en gång för
alla vilken adress det är som gäller till Focus. Pontus ska titta på möjligheten
att lägga till en kontakt-tab på hemsidan.

�10 Övrigt

• Antal styretaspar: På �kat igår var det cirka 10 aspar.

• Filmförening: Jenny har planer på att starta upp en �lmförening. Tydli-
gen kostar det 1700 per år för tillstånd att visa �lmer lagligt för en publik
på färre än 100 gäster per gång. Då får man förstås a�schera visningen.
Det är nog möjligt att få pengar till detta men man får gå via sektions-
mötet. Om föreningen vill kan man ta ett litet inträde och på så vis täcka
upp kostnaden för tillståndet.
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�11 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2010�03�25.

�12 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 12:48.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Mikael Andersson
Justerare
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