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Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Vice Ordförande Marie Doverbo

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ledamot Anton Körkkö

Ordförande DP Jenny Andersson

Ordförande F6 Cecilia Hult

Kassör FnollK Simon Larsson

Ordförande SNF Joel Wilsson

Ordförande Foc Mikael Andersson

Ordförande FARM Stefan Carlsson

�1 Mötets öppnande

Tuss öppnar mötet 12:01. FnollKs representant saknas till en början men Solros
kommer efter någon minut och tar Louises plats. Frida är sjuk.

�2 Val av justerare

Anton väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Arrangerade tillsammans med några andra sektioner stress-
föreläsning igår och i lördags var Tuss och undertecknad på utbildning
på kåren. Stressföreläsningen var lyckat och ungefär hälften av de som
närvarade var F:are. Marie har varit på SU-möte och undrar därför vad
styret tycker om en hjärt- och lungutbildning för sektionsaktiva. Det är
inte så dyrt, så man skulle kunna ha en både på våren och hösten. Pontus
har dessutom börjat planera överlämningen till hela styret. Ikväll är det
aspbiljard som gäller.

• SNF: Cocktailpartyt om den tu�a hösten i ettan var lyckat. Det var mån-
ga som kom och gav tips på hur man lyckas bättre med studierna. Philip
Krantz tipsade om att hitta rätt pluggkompisar och att bli e�ektiv, exem-
pelvis genom att bli sexmästare. SNF hade tänkt ha en masterinfo kväll
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idag men det blir inställt eftersom de inte lyckades informera treorna om
trä�en. Joel var för övrigt på UU-möte i tisdags och SNF drar igång sin
aspning efter påsk.

• FARM: Anordnar lunchföredrag med Siemens nu under mötet. Den här
gången med intresseanmälningar. Systemet med intresseanmälningar funger-
ade emellertid ganska dåligt eftersom få anmälde sig, åtminstone bra my-
cket färre än vad som kommer att dyka upp. Om man vill att folk ska
anmäla sig kan man väl tydligare poängtera att baguettegaranti endast
gäller dem som anmäler sig.

Stefan hade en trä� med Folke och alumniföreningen samt de två personer
som arbetar med chalmeristsmiddagen som hålls under nollningen. Det
var lite få nollor som dök upp i år, så det hade kunnat passa att ha med
även äldre elever. Alumnisidan representerades mest av äldre fysiker, men
förhoppningen i år är att även en del yngre alumner ska dyka upp.

FARM har fått prisuppgifter från CERN och priset ser ut att bli rimligt
för gemene teknolog. De räknar med att kunna skicka dit 45 personer
totalt. Stefan undrar om styret har några åsikter om hur platserna borde
fördelas, genom lottning, först till kvarn eller en kombination? Styret har
uppenbarligen inte någon enad åsikt, men det vore kanske trevligt om
några platser reserverades för treor och uppåt, som faktiskt har läst en del
kurser som kan vara relevanta.

• DP: Fixade mandatperiodens sista och mest e�ektiva pubrunda, som var
något mindre välbesökt än de tidigare. De har även varit på en hemlig
resa från vilken alla som åkte faktiskt kom tillbaka. De har ingen dup på
fredag på grund av spexet.

• F6:Har haft asparr och Cissi har varit på guasqeK-möte. På aspdrinkprovnin-
gen igår kom omkring 12-14 aspar.

• Foc: Väntar på �er �ipperdelar och hoppas att företaget inte levererar fel
igen.

• FnollK: Var på utbildning i helgen där de lärde sig jättemycket. Overaller
är nu tryckta och de har a�scherat om phaddrar på något opassande
platser. Glasdörrar bör undvikas.

�4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll sammanfattas och följes upp. Pontus meddelar att
det går att göra en kontakt-tab, men att en sådan ännu inte gjorts.

�5 Mastersmottagning

Ämnet togs upp på sektionskonspirationsdagen (utbildningen som Tuss och Tor-
björn var på i helgen). Kåren undrar vilka typer av arr som vi kan arrangera för
mastersstudenter och om mastersstudenter kan gå på andra aktiviteter. Efter-
som vi har så pass många nollor är det redan idag väldigt trångt under nollningen
och våra kommittéer har redan alldeles tillräckligt att göra, så �er arr är känns
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inte riktigt aktuellt. Det skulle vara om ytterligare en förening instiftades. Det är
lite svårt att avgöra vilken typ av arrangemang som skulle vara intressanta men
vi har hört att något arr för att öka sammanhållningen på programmet hade
uppskattats av eleverna på mastersprogrammen. Som det är nu är klasserna
väldigt fragmenterade.

Den bästa vägen att gå är nog att ta upp ämnet med alla masterskoordina-
torer. Micke tror att mycket skulle ordna sig då. Efter en ganska lång diskussion
om olika saker enas vi slutligen om att kärnstyret ska försöka �xa möten med
alla masterskoordinatorer.

�6 KU-möte

På KU-mötet framkom att det bara är fyra sektioner som har bilar nuförtiden.
Övriga tycker att det är för dyrt. Bilen är en mervärdespremie för medlemmar
som antagligen kostar sektionen lite pengar. Det ryktas att Sjö istället för en
sektionsbil har två små ubåtar.

�7 UU-möte

Joel rapporterar från UU-mötet där Sven Engström informerade om den plan-
erade omstruktureringen av vilka som gör vad inom grundutbildningen. Det
övergripande målet är att uppnå bättre utveckling och samarbete mellan pro-
grammen, så att dagens 1300 kurser kan reduceras till cirka 1000, dagens grun-
dutbildningar från 30 till kanske tjugo och mastersprogrammen från cirka 50 till
30.

Enligt det nya förslaget ska en utbildningsområdesansvarig (UOA/UOL) få
betydligt större ansvar och ska vara chef över programansvarig. I dagsläget het-
er vår utbildningsområdesansvarige Bernt Wennberg. Denne utbildningsansvarig
ska vara ansvarig för en rad olika program och ska driva den allmänna utvecklin-
gen av dessa. Framförallt ska UOA/UOL ta över de med administrativa delarna
som idag åligger programansvarig. För att driva huvuddelen av programutveck-
lingen ska programutvecklingsledare, som enbart jobbar med utveckling av pro-
grammet, instiftas.

Det �nns helt klart poänger med att utbildningsområdesansvarig får mer
makt och att �er personer, även lärare, får ansvar för att programmen utvecklas.
I dagsläget känns det som om programansvarig får göra väldigt mycket själv, och
alla program har inte lika trevliga programansvariga som de på fysiksektionen.

På det hela taget har vi kanske inte jättemycket att säga till om angående
denna omorganistion. Vi tycker emellertid att de i toppen verkar vara lite veliga
när den tidigare tendensen har varit att det blir �er program men nu vill att de
ska bli färre igen. Inte så genomtänkt. Vi är också oroliga för att studenterna
mister en tydlig kontaktperson och ska se till att en sådan fortfarande �nns att
tillgå efter omorganistionen.

�8 Övrigt

• Matrådsmöte: Tb har varit på matrådsmöte där matställen på Chalmers
campus diskuterades. Om man tycker att brödet på kåren är gott �nns
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det möjlighet att köpa sig en limpa om man kommer dit vid 13 och det
�nns bröd över.

�9 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2010�04�15.

�10 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 12:57.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Anton Körkkö
Justerare
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