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Protokoll fört vid styretmöte

15 April 2010

Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Vice Ordförande Marie Doverbo

Kassör Frida Håkanson

Ledamot Anton Körkkö

Ordförande DP Jenny Andersson

Ordförande F6 Cecilia Hult

Ordförande FnollK Louise Kempe

Ordförande SNF Joel Wilsson

Ordförande Foc Mikael Andersson

Ordförande FARM Stefan Carlsson

Asp Viktor Nilsson

�1 Mötets öppnande

Tuss öppnar mötet 12:05 och axlar sedan sekreterarrollen i T-Bengts frånvaro.
Frida och Anton anländer 12:31.

�2 Val av justerare

Marie väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Tuss har varit på utbildningsområdesmöte. Det ska dras ned
på platser på nybörjarprogrammen över hela Chalmers. Man siktar på 110
personer i första årskursen vid teknisk fysik och 32 personer på teknisk
matematik mot slutet av nästa läsår. Vid starten kommer dock som vanligt
ett överintag att användas.

Marie och Anton har varit på mastermottagningsmöte. Samarbetet med
CIRC ska utvecklas. Generellt har sektionerna svårt med kontakt med
masterstudenterna. Vem välkomnar masterstudenterna? Oftast sker det
ingenting alls, så F har redan en framskjuten position.

Informationsmaterial till de nya vore bra, kanske skulle man stå med förs-
ta dagen då masterkoordinatorerna trä�ar studenterna. Vilka arr? Även
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masterstudenter är folk, men arrangemang arrade av andra masterstuden-
ter kanske lockar mest. En bättre mastermottagning med mer information
om sektionen och dess arr kan vara lämpligt. Vi tror att masterkoordina-
torerna är nyckeln! (Tydligen har inte vissa andra sektionsstyren ens koll
på vad en masterkoordinator är.)

Maillistor för speci�ka program eller årskurser är svårt att få � även FARM
skulle vara intresserade av det. Kärnstyret tar med det i sina möten med
masterkoordinatorerna. Ska frekvensen på nyhetsbrevet ökas? M och I har
veckobrev. Kanske två gånger per period istället för en. Då blir de inte
heller lika långa.

Dessutom är det aspklättring ikväll.

• SNF: Asplunch igår. Maten tog slut och sex personer skrev upp sig. Asp-
ningen fortsätter.

• FnollK: Har gycklat om phadderinfo. Louise skall till bastumöte ikväll.
NollK ska fortsätta med att boka lokaler till nollningen.

• FARM: Har också haft aspmöte, åt på John L:s igår och letar ännu
efter sina aspar. TRIA har en föreläsning på måndag om arbetsintervjuer.
På onsdag 21:e kommer Göran Wendin och håller ett föredrag om sin
forskning samt bjuder på baguetter.

• Foc: Har fått delar och mekat en del. Ska handla mer saker, samt läsk.
De har dessutom haft teambuilding.

• F6: Har haft sexmästerikalas och har en massa asparr på gång.

• DP: Har rustat en hel del och ersatt gamla städsaker och stekpannor. Det
blir en aspdup denna vecka och en live-dup planeras till nästa. Med andra
ord fortgår aspningen även här.

�4 Sektionsmötet

Det är FnollK som lagar mat. Vad gäller propositioner går vi in på de två större
frågorna som diskuterats under året: insyning samt städning. Vad gäller det
senare låter vi punkten vila tills formerna för obligatoriefrågan blir klara, och
Chalmers styrelse har beslutat om saken. Det kan hända 22/4 eller kanske i
juni...

Vad gäller insyning kanske det inte absolut krävs att det läggs som en pro-
position, men det känns bra att göra så. Det känns även bra att låta två styren
säga sitt, vilket alltså borde göras till ett krav i propositionen. Däremot borde
vi få svar från huset först. Så vi skjuter på även detta tills vi har fått svar, någon
gång efter att alla ansvariga återvänt från sina semestrar.

�5 Övrigt

• Dispavtal: Borde upp på hemsidan. I sedvanlig arbetsordning när det rör
hemsidan läggs uppgiften till undertecknads övriga arbetsuppgifter.
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• Policyavtal: Det vore bra att visa dessa under valberedningen och ställa
frågan om man är beredd att skriva under. Detta gjordes förrförra året,
men glömdes bort det förra. Kårens avtal med bilagor kan lämnas åt de
arrande föreningarna att visa i förväg. Anton utbrister entusiastiskt att
han vill jämföra vårt avtal med kårens, för att undvika kon�ikter och
förvirring i asparnas ännu oförstörda hjärnor. Vi låter honom göra det.

Vårt policyavtal borde ju också upp på hemsidan. Undrar vem som får
sköta det.

• Bilavtal: Anton ska skriva om det vanliga avtalet också och skicka till
Bilnisse. Det borde upp på Bilnisses hemsida. Vad gäller föreningsavtalet
kan det skötas av kärnstyret vid sidan av.

• Datorarbetsplatser: Det är ont om dessa. Tuss har diskuterat med Mar-
tin. Det lär dock inte hända något i och med att vi �ck Signes samt att
årskullarna troligtvis kommer att minska framöver. En nationell kampanj
för insamlande av statistik för en jämförelse av antalet studiearbetsplatser
per teknolog vid jämförbara utbildningar inom Sverige är också på gång.

• Uttagningshäfvet och FBI: Lime undrar om det går att fråga dem om
att hålla uttagningshäfvet, eller om man på något sätt kan tvinga dem.
FBI verkar vara en väldigt lös sammanslutning, så fråga fungerar nog bäst.
Tror de förresten att de är en sektionsförening? Vill de vara det? Vi bör
hinta till dem att de faktiskt inte �nns. Provhäfvet däremot hålls även
fortsättningsvis av DP.

• Nyckeln till grovsoprummet: Cissi efterlyser den. Marie har hört att
någon sagt något om något, men faktum kvarstår: den är försvunnen.

• Sektionens LEGO: Finns i skyddsrummet.

�6 Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 2010�04�22.

�7 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Pontus 12:55.

Pontus Laurell
Ordförande

Pontus Laurell
Sekreterare

Marie Doverbo
Justerare
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