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Närvarande

Ordförande Kristina Berndtsson

Vice Ordförande Lars Lundberg

Kassör Soheil Bashirinia

Sekreterare Simon Sigurdhsson

Ledamot Marcus Johansson

Ordförande DP Marcus Birgersson

Ordförande F6 Jonas Landberg

Ordförande SNF Helena Jakobsson Larsson

Ordförande Foc Jonas Flygare

Kassör FnollK Simon Larson

§1 Mötets öppnande

Kristina öppnar mötet. FARM bakar kaka eftersom de är tio minuter sena. Kraz vägrar västen. Repre-
sentant fr̊an F6 saknades under andra halvan av mötet.

§2 Val av justerare

Jonas Landberg väljs till justerare.

§3 Förra mötesprotokollet

Sk̊aning har inte mailat ut den preliminära verksamhetsplanen. Lars har mailat ut CSN-regler till ph-
chefer.

§4 Rundabordet

• Kärnstyret: har haft möte och bestämt successionsordning. Marcus är irrelevant, och om sektionen
gör dumma saker f̊ar Kraz styra sektionen fr̊an fängelset. Vi har även planerat mastersmottagning.
Det blir rundvandring p̊a tisdag och pub p̊a lördagen därefter. SNF f̊ar komma och berätta om
BSD, och FARM f̊ar gärna komma dit. Alla andra f̊ar ocks̊a komma, om de pratar engelska. Det
är tänkt som föreningskväll med gratis mat till mastersbarnen.

• FARM: är fr̊anvarande.
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Styretmötesprotokoll 26 augusti 2010

Fysikteknologsektionen, Chalmers

• NollK: har haft lite nollning. Britney gick sönder, men hon funkar igen. Det var Filippa i DP som
dödade Britney.

• DP: arrade provhävf, och hade föreningskväll. DP tyckte att b̊ada gick bra, tills det började regna.
De hade CP-sits, som gick halvbra. Maten var ätbar, det städades efter̊at, men det resulterade i
ett “allvarligt” möte med Styret och NollK. Bastun gick bra, men bussen var feltimad. DP har
äntligen f̊att l̊ana pengar, s̊a de kan arra saker igen.

• Foc: har inte gjort s̊a mycket. De har satt vin till Foc-köret.

• SNF: börjar sina möten nästa vecka. De förbereder cocktailpartyt — Japan skrattar i tron att
SNF skämtar — och de ska ha räknestuga imorrn. Det är det som är p̊a g̊ang. Nästa vecka ska de
f̊a tag p̊a representanter i TM1 och F1, samt kursutvärderare.

• F6: har arrat nollning. F6 köpte 120 vinglas, nu finns det bara 118 kvar. Det var de billigaste
som fanns p̊a IKEA. Hockeykalaset gick jättebra, men pateterna kom lite tidigt. Japan ska hämta
Gasquenyckel om fem minuter, s̊a han m̊aste g̊a snart.

§5 FARM vill ha kontantkort

FARM vill ha kontantkort s̊a de slipper prata i styrettelefonen. Företag ringer tillbaks och dylikt, s̊a d̊a
m̊aste man vänta vid telefonen. Telefonen vi har är dyr, men behöver vi fler? FARM drar iofs. in en
massa pengar, s̊a det kan vara värt. Ett abbonnemang är kanske bättre, s̊a att vi ser vad de gör.

Beslut: Fr̊agan bordläggs tills FARM är här.

§6 Flipperförbud p̊a lunchen

. . . och innan klockan 9, tycker Marcus. En skylt där det st̊ar typ “tänk p̊a arbetsmiljön, spela inte när
folk äter lunch” skulle nog hjälpa. Flipprarna har väldigt hög volym, s̊a det stör. Fr̊agan är om man ska
ha en uppmaning eller ett förbud. Det t̊al absolut att tänkas p̊a. Vi kan börja med en uppmaning, och
inget freeplay under lunchen. Att avsluta spel när man g̊ar därifr̊an är ocks̊a n̊agot man borde uppmana
till. Ingen freeplay förrän efter lunch föresl̊as ocks̊a.

Beslut: Sk̊aning fixar en fin skylt, och Foc sätter inte p̊a freeplay förrän efter lunch.

§7 Bokbytardag

Ska vi byta namn p̊a den? Bokmarknad kanske? Läsvecka 1 ska vi nog ha den i alla fall. Vi m̊aste sätta
upp lappar; vi kanske kan ha dagen p̊a onsdag nästa vecka.

Beslut: Det heter bokmarknad. P̊a tidsag och onsdag. Lars fixar lappar. Snygga lappar.

§8 Biljäveln

Dalsmo fr̊agade hur mycket fria tyglar han har. Inga kosmetiska reparationer, men funktionella är okej.
Fr̊agan är hur stora belopp vi f̊ar lägga? Kraz tycker att han f̊ar göra det han m̊aste s̊a att den g̊ar och
är säker. Bilnisse kanske kan ta fram ett belopp p̊a hur mycket vi skulle vara tvugna att lägga ut för att
f̊a en ny bil?

Beslut: Bilnisse f̊ar göra reparationer s̊a att den g̊ar. Han ska även ta fram en siffra p̊a när det inte är
värt att laga den längre.
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§9 Bra knivar till arrande föreningar

William föresl̊ar att vi ska köpa in bra knivar som endast arrande föreningar f̊ar använda. Ett bra knivset
kostar en del, 4-5000 kanske p̊ast̊ar Marcus. Vi har ju köpt vinglas, s̊a knivar är ju n̊agot man kan lägga
p̊a Styrets budget.

Men är det okej att lägga p̊a rustbudgeten? Det tycker vi nog, det är ju n̊agot som gynnar alla.

Beslut: DP f̊ar köpa knivset p̊a rustbudgeten. Marcus fixar prisförslag.

Beslut: F6 köp av vinglas hamnar ocks̊a p̊a rustbudgeten.

§10 Flipperskydd

Japan tycker att det hade varit najs med ett ordentligt skydd till flipprarna. Kraz tycker att det skulle
vara roligt om Foc fick sy lite. Det behövs ett skydd, för att dölja och skydda spelen.

Marcus föresl̊ar en presenning+krok-lösning, s̊a att det inte spelar n̊agon roll om Foc köper nya
flipprar. Lite krokar och en reserverad presenning blir nog bra.

Beslut: DP kan titta p̊a det “i m̊an av tid”. Styret ska ta upp det p̊a varje torsdag tills det slutförs.

§11 Budget

Budgeten hoppas över p̊a grund av tidsbrist. Kärnstyret tar ett möte och sedan f̊ar resten av Styret se
den och kommentera.

§12 Övrigt

• Större rum: DP vill ha större rum. Kraz tycker att Marcus kan snacka med städerskorna om att
f̊a deras rum. DP vill ha en guldtacka om de inte f̊ar ett större rum. “H̊all käften, Marcus” utbrister
Solle.

§13 Nästa möte

Nästa möte blir 2 september 2010.

§14 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Kristina 13:00.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Jonas Landberg
Justerare
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