
Protokoll 100513
Mötesnr. 31/2009-10

Fysikteknologsektionen, Chalmers

F-teknologsektionen

Protokoll fört vid styretmöte

13 Maj 2010

Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Pontus Laurell

Vice Ordförande Marie Doverbo

Kassör Frida Håkanson

Sekreterare Torbjörn Wästerlid

Ledamot Anton Körkkö

Ordförande F6 Cecilia Hult

Ordförande FnollK Louise Kempe

Tillträdande vice och rustmästare DP Lars Lundberg

Tillträdande ordförande Kristina Berntdsson

Tillträdande kassör Soheil Bashirinia

Tillträdande sekreterare Simon Sigurdhsson

Tillträdande ledamot Marcus Johansson

Tillträdande sexmästare Jonas Landberg

Tillträdande överste Marcus Birgersson

Tillträdande kapten och ledamot Foc Jonas Flygare

�1 Mötets öppnande

Tuss öppnar ett matlöst möte 12:02. SNF saknar representant på mötet. FARM
har anmäld frånvaro.

�2 Val av justerare

Cecilia Hult väljs till justerare.

�3 Rundabordet

• Kärnstyret: Har haft överlämning med hela styret, och därefter fördju-
pad överlämning med kärnstyret. Tb har pratat med ÄG Fysik (GU Fysik)
och teknisk service.

• DP: Arrangerat Findup och haft in�uensa!

• F6: Överlämning igår och numera är de åtta, inte nio, personer.

• Foc: Har överlämning imorgon.
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• FnollK:Mininollade matematik- och fysikprovettentander. Dessvärre reg-
nade det så det blev inte mycket kubb. De blev tydligen också ganska
trötta. Hur ska det här sluta?

• FARM: Kan inte komma på mötet men undrar om namnet F-dagen är
ledigt, istället för som tidigare F-expo. Vi är måhända lite tveksamma till
namnet eftersom det inte ger någon solklar bild över vad dagen faktiskt
innehåller, men det är helt klart ledigt.

�4 Föregående mötesprotokoll

Torbjörn läste upp föregående mötesprotokoll.

�5 Sektionsmärken

Styretmedlemmarna är något förvirrade över ändelserna på undertecknads olika
logotypförslag, men undertecknad försäkrar att de är helt i sin ordning. Tuss
dator skickas runt så att man får sig en sista uppfräschning av förslagen och
därefter ställs Lang mot Serif, Cosmos mot Trebbu och slutligen går Lang seg-
rande ur striden.

Beslut: Att Lang blir Fysikteknologsektionens nya märke. Frida ska beställa
nya märken från lämpligt tryckeri.

�6 Psykosocialrunda

Marie går snabbt igenom vad som togs upp på den senaste psykosociala rundan.
Det konstaterades att ganska många F:are mår dåligt av stress någon gång
ibland. Marie �ck även visst gehör för ett eventuellt höstlov. Det blir i så fall
fråga om att tentorna slutar senast torsdag tentavecka 1, så att man får några
dagar ledigt.

Man pratade även om de elaka brev tvåorna �ck från CSN för ett tag sen om
att de skulle utredas för bidragsfusk och krävas tillbaka på CSNpengar efter-
som poängfördelningen på höstterminen och vårterminen inte var symmetriskt
fördelad. Nu har det kommit brev som dementerar detta. I övrigt gick mötet
mest ut på att vänta. Nu anser mötet att mötet är tyst och Tuss går vidare till
nästa punkt.

�7 Kommunikationsgruppens arbete

Kommunikationsgruppen har arbetat i över ett halvår och titta noga på hur kom-
munikativa inslag kan integreras på ett mer progressivt sätt i F-utbildningen.
De ska lämna fram sina förslag till hur detta kan se ut på ett möte nära dig, men
det är ingen som vill gå på detta möte. Tuss och SNF får alltså gå ensamma.
Några av idéerna är att man ska få mer ledning i rapportskrivandet i fysiken
omkring oss och expfys B.
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�8 Frågor efter överlämning

Det är inte någon som har några frågor att ställa angående överlämningen
i tisdags. Torbjörn säger, lite apropå ingenting, att kärnstyret har fem tryck
innestående hos Cremona om de vill göra F-styret tröjor åt sig.

�9 Ekonomiska riktlinjer

Det har länge varit lite oklart för nya föreningar som går på vilka regler som
egentligen gäller för overallsinköp, teambuilding mm. Vad får och vad får man
inte spendera sektionens pengar på? Styret 08/09 fastställde en invalsfolder i
vilket detta togs upp, men denna har varit ifrågasatt på vissa punkter. Nu
ämnar vi gå igenom dokumentes samtliga punkter, fastslå vad som egentligen
gäller och sammanställa ett nytt dokument.

Overaller verkar bli allt dyrare med åren och dessutom har det blivit svårt
att få tag i vita för F6 och DP. Det vore dumt om föreningarna stod för over-
allskostnaden av �era anledningar:

• Om sektionens pengar ska läggas på overaller borde det ställas högre krav
på att de håller viss klass och är lämpliga som arbetsplagg.

• Olika årgångar har olika ekonomiska resurser att köpa för. Det vore lite
konstigt om vissa års föreningar kan betala sina medlemmars overaller och
andra inte.

• Om sektionen ska köpa in overallerna så borde det utvärderas om det inte
�nns billigare och mer ändamålsenliga plagg, såsom förkläden.

Beslut: Att overaller betalas ur kommittémedlemmarnas egen �cka. Tycker
man att det är onödigt dyrt �nns förstås inga krav på inköp.

Det har länge funnits en tradition bland vissa av kommittéerna att färga
sina overaller själva. Denna färg är ganska dyr. Ska föreningen få stå för den?
Debatten rasar fram och tillbaka, fast mest i den ena riktningen. De �esta verkar
eniga om att färgen är en del av kostnaden för overallen. Marcus sammanfattar
diskussionen med att eftersom det �nns färdiga svarta overaller att köpa, men
föreningarna väljer att köpa en annan färg för att sedan själva färga dem svarta
så måste färgningen ingå som en del av priset i köpet av en svart overall.

Beslut: Att tygfärg för färgning av sina overaller betalas ur
kommittémedlemmarnas egen �cka.

Nuvarande riktlinjer har varit att föreningen får stå för eventuellt tryck på
overaller och representationsplagg. Mötet tycker att detta är en sund policy.
Den stora kostnaden vid tryckning är schablonkostnaden, så mötet anser att
mängden pengar föreningen får lägga på tryck bör begränsas till en schablon
och tryck med denna schablon. Detta gäller förstås inte bara kommitteér utan
även föreningar som har representationsplagg i form av tröjor med tryck på,
såsom SNF, styret och FARM.

Beslut: Att föreningen tillåts betala en schablon föreställande föreningens
logotyp och alla tryck som sker med denna schablon.
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Enligt reglementet måste en overall förses med sektionsmärke och Chalmers-
märke. Eftersom detta alltså är en obligatorisk kostnad är det rimligt att förenin-
gen får stå även för den.

Beslut: Att föreningen tillåts betala för Chalmersmärken och sektionsmärken
till overallerna. Föreningen får inte betala för märken med föreningens egen
logotyp.

I nuvarande dokument står att telefonsamtal inte får betalas av föreningar,
undantaget FnollK som har speciella mobiltelefoner för ändamålet. Mötet diskuter-
ar om det är möjligt för en förening att kompensera för telefonsamtal under t.ex.
nollningen. Det vore antagligen mycket arbetsamt att skilja på arbetssamtal och
privata samtal, med stor risk för felaktigheter. Det framkommer också tivel på
att FnollK skulle ringa så himla många �er samtal än de andra föreningarna
under nollningen. Däremot är det rimligt att FnollK får betalt för samtal till
blivande teknologer under sommaren.

Mötet tycker inte att telefonsamtal ska betalas av föreningar. Vi uppmuntrar
istället att föreningar använder telefonen i styretrummet.

Beslut: Att föreningen inte tillåts betala för telefonsamtal som görs i
föreningens tjänst, undantaget FnollKs sommarsamtal eller liknande
engångsföreteelser.

Teambuilding är bra för föreningens e�ektivitet. 300kr per person och år i
mån av ekomomiskt utrymme är rimligt.

Beslut: Att föreningen tillåts betala upp till 300kr per person och år för
teambuilding inom föreningen.

Beslut: Torbjörn ska skriva en ihop en ny invalsfolder med de klubbade
riktlinjerna.

�10 Skåpklippning

Beslut: På skåplapparna ska det stå att styret anser att det räcker med ett
skåp per person.

�11 Insyning

Det ska styras upp ordentligt av nya styret. Torbjörn har pratat med ÄG Fysik
(GU Fysik) och sagt att nya styret kommer att vilja ha möte med dem. ÄG-
styret ska fundera igenom sin ställning i frågan.

�12 Unga Forskare

En representant från Unga Forskare undrar om vi vill bli medlemmar i deras riks-
omspännande förening och få en massa pengar på köpet. Undertecknad tycker
att det låter fu�ens och att det vore konstigt om det i F-sektionens medlemskap
också ingår ett medlemskap i Unga Forskare. Vad tjänar dem på oss är frågan?
Tuss har frågat någon på kåren om det �nns något formellt hinder för oss att
gå med och det är väl bra att utreda frågan, men styret låter lite skeptiska.
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�13 F-konferens?

Det är ingen som vet, eller verkar sugen på att ta reda på om det �nns någon
F-konferens.

�14 Tjus

Tjus vill ta ut sin examen, trots att han inte fullgjort sina förpliktelser mot
sektionen. Den sämsta anledningen till att han ska få göra det är att hans
kassörskompis (felaktigt) redan fått ta ut sin. Någon yrkar på att vi borde hålla
på våra principer så att de inte utarmas. Men å andra sidan känns det lite
löjligt att neka någon examen på grund av en revisionsberättelse som säkert
blir godkänd så fort den är färdig.

Tillslut enas vi om att Tjus borde höra med sin kassör om att skriva ihop
en revisionsberättelse. Jesus ska säga till Micke att han ska maila Tjus detta
beslut.

Beslut: Jesus ska säga till Micke att han ska maila Tjus om att han borde
prata med sin kassör om att göra klart bokslutet.

�15 Chalma mater

Chalma mater sammanställer böcker med jämna mellanrum om roliga anekdot-
er och berättelser som inträ�at på Chalmers de senaste åren. De vill att folk
kommer och ger dem telefonnummer till folk som de kan intervjua. Det är ingen
som vill gå.

�16 Övriga frågor

• Små rum: Louise tycker att det är konstigt att vi har så små rum, när
många andra föreningar på Chalmers har betydligt större. Det beror på
att vi huserar i det dyraste huset och att det är de lokaler som �nns i nära
anslutning till Focus. Louise anser att vi borde leta efter större utrymmen!
�Om vi inte börjar nu kommer det aldrig att bli av�. Med tanke på att vi
nyligen fått Signes tror mötet att chanserna till att vi får större rum är
nästan obe�ntliga. Det �nns säkert en stackars kulvert någonstans men
även kulvertar är väldigt dyra. Louise ska prata med Cederwall om att få
större rum. Hon ska göra det på ett sätt så att det låter som en personlig
fråga och inte som en styretförfrågan.

Anmärkning: Alla är hungriga.

�17 Nästa möte

Nästa möte hålls torsdag 2010�05�20.
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�18 Mötet avslutas

Tuss avslutar mötet 13:47.

Pontus Laurell
Ordförande

Torbjörn Wästerlid
Sekreterare

Cecilia Hult
Justerare
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