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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2 september 2010

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

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

Ordförande FARM Karin Skoglund Keiding

Kassör FnollK Simon Larson

Rustmästare DP William Hallberg

§1 Mötets öppnande

Kristina öppnar mötet. Japan sitter p̊a Axfoods parkering och väntar p̊a NollK, och slipper därför baka
kaka trots att han blir sen. Maten blir sen, och ska därför baka kaka. DP kommer ocks̊a sent, p.g.a. lob
(k̊arföreningen allts̊a, inte lagen om omhändertagande av berusade personer).

§2 Val av justerare

Jonas Flygare väljs till justerare.

§3 Rundabordet

• Kärnstyret: hade info i Kollektorn för mastersstudenterna, och rundvandring. Marcus köpte för
m̊anga baguetter, s̊a de s̊aldes p̊a bokmarknaden dagen efter. Det blir pub p̊a lördag. Marcus var
p̊a institutionsr̊ad, och styret hade bokmarknad; vi har en jävla massa böcker som inte f̊ar plats i
kassask̊apet.

• FARM: ringer företag, typ. Inte s̊a mycket annat. Det kommer en punkt sen ocks̊a.

• NollK: har haft nollning, fortfarande. De har inte gjort s̊a mycket, förutom att vara sjuka. Unni
har skurit upp sitt knä (eller, det var en läkare).

• DP: är sena.

1
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• Foc: har inte gjort s̊a mycket. Alla nya har f̊att nycklar, i alla fall. De har bestämt när de ska göra
en massa saker i alla fall. De har städat rummet (igen) och mekat flipper.

• SNF: har cocktailparty idag, de fixar mat as we speak. Bernhard, Maria, Cederwall och H̊akan ska
prata om sig själva eller n̊agot annat intressant som f̊ar nollan att lära känna sina föreläsare. Det
är ett programr̊ad p̊a g̊ang ocks̊a.

• F6: är sena.

§4 Föreg̊aende mötesprotokoll

Vi har satt upp lappar om saker. Inga beslut fr̊an föreg̊aende mötesprotokoll är ogjorda, förutom det där
om flipperskydden. DP tar det efter nollningen, p̊ast̊ar de.

§5 Intermission

Maten trillar in (utan kaka). Rustmästare William Hallberg adjungeras in p̊a mötet med närvaro- och
yttranderätt under diskussionen av nästa punkt (Bøf vill hyra Focus), men vill inte ha n̊agon mat. FARM
p̊ast̊ar att rustmästaren är fet. I maten ligger en gigantisk slev, en “s̊an man sl̊ar barn med”, enligt Kraz.
Kraz har inte västen p̊a sig; hon har tappat bort den. DP arrar.

§6 Bøf vill hyra Focus

Karl p̊a KfKb kommer att utnyttja Kraz, eftersom hon gav bort sitt nummer. De ska ha dammiddag,
men de f̊ar inte ha den hos sig själva. De ville l̊ana Focus, men det fick de inte — nu vill de hyra.
Marcus tycker (av hörsägen) att de inte ska ha dammiddag i Focus. De brukar vara ganska dräggiga.
Serveringspersonalen silvertejpar fast sina underkläder.

Vi f̊ar ju inte hyra ut, och Kraz är ansvarig för det. DP brukar vara snälla mot sektionsmedlemmar,
men bøf är inte det. Det här tjänar vi dessutom inte p̊a (vi har bara att förlora), det är mer som en
tjänst till KfKb som innebär en massa risker för oss.

Kraz vill ha en bra relation med KfKb, eftersom vi efter omstruktureringen hamnar i samma UO och
m̊aste vara överrens. NollK säger att bøf sköter sig, och Mäsk tror att bøf och KAOS klarar av att ta
ansvaret. Men varför ska vi särbehandla KfKb?

Om vi hyr ut borde vi omfördela ansvaret, eftersom William inte verkar s̊a p̊a att vara ansvarig
för uthyrningen. Kraz tar gärna skiten. N̊agon m̊aste vara där ocks̊a, eller l̊ana ut sitt passerkort. Man
kan även ha n̊agon som ställer upp dörren vid 21, och ser till att de är ute innan dörrarna ställs ner
vid midnatt. Det är betydligt tryggare att ha n̊agon som sitter med, s̊a att vi kan avstyra eventuella
incidenter.

Omröstning inleds: 1 för (Kraz) övriga emot.

Beslut: Vi hyr inte ut Focus till bøf.

§7 NU-möte

Solle var p̊a NU-möte (nöjeslivsutskottet). Det blev en del information. Tillst̊andsmyndigheten har kon-
taktat k̊aren och sagt att utbytesstudenter ibland inte har ordentliga ID-handlingar. D̊a f̊ar de inte
komma in.

Man f̊ar inte öppna för tidigt; det är högskolans policy. John L’s är undantaget, eftersom det ligger i
k̊arhuset.
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Folk försöker muta baren att f̊a köpa shotar över 20%, vilket man s̊aklart inte f̊ar. Man borde kanske
ha med en kortfattad alkoholpolicy i nollmodulen, tycker NU. Solros vidarebefodrar till resten av NollK.

Tillst̊anden vi söker via k̊aren gäller medlemmar av Göteborgs studentk̊arer, inte göteborgsstudenter.
Bara k̊arkopplade Mecenatkort gäller; inte de gula icke-k̊ar-Mecenatkorten.

Maskin har mycket problem med Cubsec, de är otrevliga och hemska. Vi har inte haft n̊agra pro-
blem (än). NU ska leta fram alla papper och befogenheter. Vi borde maila ut pappret vi har om deras
befogenheter.

NU ska arbeta med Cubsec och lite s̊ant.

Beslut: Sk̊aning mailar ut väktarbefogenheterna.

§8 Institutionsr̊ad

Fysiks institutionsr̊ad ska ha ny prefekt, s̊a de har uppväckt r̊adet som har sovit sedan 2007. Det är tv̊a
möten till i höst, sen ska vi nog välja in en ny representant när den nya prefekten är vald. Om n̊agon
som g̊ar i tv̊aan och ska g̊a en F-master och vill sitta n̊agra år i ett institutionsr̊ad är intresserad, s̊a ska
man höra av sig till Marcus.

§9 F-dagen

FARM ringer en massa företag, och det g̊ar ganska bra. De har 55 stycken fr̊an H̊akan, CHARM, etc. —
n̊agon borde ju vara intresserad. Det är lite sent ute, men m̊anga verkar vara p̊a.

F-expos gamla rapport har de tittat p̊a, och de har redan tänkt p̊a allt. De gick back d̊a, men inte s̊a
mycket. De hade bankett, baguetter och en massa annat — det gick p̊a ca 20 000kr.

F-dagen kommer att bli lite dyrare, typ 30 000kr. F̊ar de in tre företag á 10 000kr s̊a g̊ar det ju ±0.
Det är lite forskarhus med, och folk. De kanske behöver budgethjälp.

Medhjälpare har de ocks̊a letat efter — det verkar som att de behöver folk som ska vara där under
dagen. Man f̊ar gratis lunch, fika och bankett. De har pratat med Kent, s̊a Signes är reserverat. Han ska
prata med Åke s̊a att de inte börjar bygga om samtidigt. De vill även hyra Canyon. Styret motsätter sig,
det är en självrisk p̊a 10 miljoner som Styret inte gärna vill st̊a bakom. Fr̊agar man Martin eller n̊agon
annan vettig människa s̊a kanske det g̊ar. Styret kan titta p̊a det, men förra g̊angen sa k̊aren nej.

Beslut: Styret ska titta p̊a varför vi inte kan hyra Canyon.

§10 FARM vill ha kontantkort

FARM ringer mycket och att sitta i Styretrummet är begränsande. De vill ha kontantkort, s̊a blir det
enklare. Funkar det inte att ge sitt eget nummer när folk ringer tillbaks?

S̊a länge korten används exklusivt för FARM finns det egentligen inget problem. Vi tar upp det nästa
möte igen.

Beslut: Fr̊agan bordläggs igen

§11 Mat i styretrummet

Mat ska märkas, annars slängs den.
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Möte 2010/11:STYR-03
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§12 Mat till sektionsmöten

DP tar mötet lp1, F6 tar möten till lp2. Foc/FARM tar lp3 och FNollK tar lp4.

Beslut: Mat till sektionsmöten lagas enligt ovan

§13 Övriga fr̊agor

• DPs rum: DP vill ha större rum

• NollKs penna: NollK vill ha tillbaks sin whiteboardpenna.

§14 Nästa möte

Nästa möte blir 9 september 2010.

§15 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Kristina 13:00.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Jonas Flygare
Justerare
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