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§1 Mötets öppnande

Kristina öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Soheil Bashirinia väljs till justerare.

§3 Föreg̊aende mötesprotokoll

Ingenting viktigt hände p̊a förra mötet; vi ska bara ta upp verksamhetsplanen igen.

§4 Propositioner

§4.1 Proposition om studiebevakning p̊a masterniv̊a

Vi ska headhunta folk till en ny mastergrupp i SNF. De ska sköta det som SNF gör p̊a grundutbildningen.
Vi ska inte välja dessa p̊a detta mötet, det gör vi nog lp2 istället.

SNF tyckte att det verkade bra, typ. Lite formuleringsgrejer, men det är lungt. Maten p̊a mötena är
heller inget problem. Vi tycket rent allmänt att propositionen är vettig.

§5 Insyningspropositionen

Kraz undrar om alla har en åsikt. Mäsk m̊alar upp en bild liknande EMU-valet, och är kategoriskt emot.
Främst tror han att det kommer bli kr̊angligare, och att folk inte kommer by sig om alkoholförbudet.
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Styretmötesprotokoll 23 september 2010

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Kraz tycker att det måste göras; det är ett nytt klimat och huset vill inte ha olagligheter här. Om vi
sätter oss p̊a tvären blir det bara värre — det är bättre att vara lite medgörlig.

K̊arens policy är det som är lite jobbigt; men det kan nog lösa sig. Prisp̊aslaget är nog det viktiga.
Att man m̊aste ha mat ocks̊a är ett litet problem, men det g̊ar ocks̊a att lösa.

Kraz lyfter fram att DP kommer g̊a bättre ekonomiskt om vi insynar. DP ser fortfarande inga fördelar.
Kraz p̊apekar att det är en positiv grej för föreningarna, man slipper oroa sig. För studenterna blir det
lite jobbigare, men det är änd̊a ganska okej.

Kraz p̊ast̊ar att huset och k̊aren (och polisen) inte kommer l̊ata oss ha det s̊a här mycket längre till.

§6 Intermission: Fyllnadsval SNF/TM3-representant

Tora vill bli TM3-representant. Hon har körkort. Hon söker för att hon tycker det är viktigt med studi-
efr̊agor, och TM är lite neglected. Hon är även bra p̊a att laga mat.

Beslut: Tora fyllnadsväljs som TM3-representant i SNF.

§7 Insyningspropositionen, del 2

Lars p̊apekar att Kraz har kontakten ut̊at och att hon vet vad som sägs där ute. Mäsk tycker att det är
synd, dyrare alkohol och s̊adant. Det dräggar ju faktiskt inte till p̊a DuParna. Kraz tycker ocks̊a att det
är synd, men p̊apekar än en g̊ang att huset kommer, citat, “börja skita p̊a oss”.

Det finns mycket positivt med oinsynade DuPar, men eftersom Chalmers och Polisen är av annan
åsikt kan vi inte ta hänsyn till det. Alternativet är typ DuPar utan øhl. Mäsk är dessutom rädd för att
festerna kommer flytta bort och gemenskapen försvinna.

Lime p̊apekar att eftersom det tar s̊an jävla tid att f̊a tillst̊and är det inte bra om vi skulle tvingas
göra det när Huset n̊agon g̊ang stänger ner oss.

Jesus undrar om andra sektioner har insynat. Data har ju haft förbud mot alkohol p̊a Basen, därför är
det lätt att f̊a igenom en insyning. Vi kan ju alltid l̊asa Focus p̊a dagen, det är ju inte sv̊art och vi m̊aste
änd̊a göra det när obligatoriet försvinner. Om festerna flyttar till n̊agot annat ställe i huset kommer folk
(vi) f̊a skit. Det f̊ar vi ju lösa d̊a, tycker Sk̊aning.

Omröstning inleds. Det blir 6 röster för, en röst emot. Tv̊a nedlagda röster.

Beslut: Styret är oeniga, men majoriteten (och därmed Styret) ställer sig bakom propositionen.

Vi borde ocks̊a lägga till tv̊a punkter: att en provperiod inleds (d̊a man inte f̊ar spontansupa i Focus)
fr̊an och med lp2 och att Kraz ska vara ansvarig.

Beslut: Vi lägger till punkterna.

§8 Verksamhetsplan

Meffe tycker att spr̊akliga saker ska fixas och att EDIT-punkten ska bort. Kraz gillar punkter, hon vill ha
fler. Vi kan jobba med att f̊a en bra programansvarig, tycker Meffe — vi lägger till “Att vara delaktiga
i processen att utse en ny programansvarig”. Kraz vill sammarbeta med Kf ocks̊a, vi är ju samma UO
nu, s̊a vi lägger till “att utöka sammarbetet med de andra sektionerna inom utbildningsomr̊adet”.

Beslut: Vi gör som ovan.
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§9 Budget 2010/2011

Solle har skrivit ut en budget. Det har inte hänt mycket, Blodgruppen har sänkts och FIF har ökats.
K̊aren tycker icke-alkohol är bra, och FIF super inte s̊a mycket. Vi har ställt krav p̊a FIF ocks̊a (de ska
visa att de tillhör sektionen). Finform vill trycka färg s̊a de har f̊att lite mer pengar, men det är mest
omfördelat.

Spidera är sänkt; de spenderar inte sina pengar. Växteriet f̊ar mer, styret f̊ar mindre. Phaddertacken
f̊ar mindre, NollK behövde inte s̊a mycket pengar tydligen. Hofflor ökat, Ärtsoppa minskat. Julmiddagen
sänkt (för mycket sill), mastermottagningen sänkt. Telefonen är minskad ocks̊a. Det är lite fler ökningar
ocks̊a, men de är inte s̊a viktiga.

Vi har mycket pengar liggande, 270 000 som vi inte använder (p̊a likvidkontot). Vi f̊ar inte g̊a plus,
s̊a det kan vara värt att ha.

Jesus och Lime vill ha lite mer pengar p̊a Phaddertacken. Solle ska snacka med Solros. Budgeten
verkar änd̊a vettig.

§10 Motioner

§10.1 Motion om bildandet av FBI

FBI vill bli intresseförening. Vi lägger ändringsyrkande s̊a att stadgarna inte automatiskt godkänns, s̊a
FBI kan laga sina trasiga formuleringar. I övrigt är vi positiva.

§10.2 Motion ang̊aende l̊angdragna sektionmöten

Florbäck tycker diskussioner är jobbiga och vill därför undvika diskussioner. Sk̊aning tycker att det är
dumt, man undviker diskussion. Styret tycker den är för h̊ard.

§10.3 Motion om 666:s tillg̊ang till Focus

William vill förbjuda 666 att vara i Focus, typ. Ingen phaddergruppshets, alla f̊ar vara i Focus. Det
st̊ar “F-sektionens rustmästeri” (dvs. DP) p̊a motionen, men Mäsk tar avst̊and fr̊an den. Eftersom DP
officiellt tar avst̊and fr̊an den s̊a kan vi inte ta med den; DP tänker rimligtvis inte lägga n̊agot de ta
avst̊and fr̊an. Boom, vi slipper ta upp phaddergruppshetsen.

§10.4 Motion om skitigt sektionsmärke

Märket borde tvättas. Rustet borde göra det. Vi är inte p̊a. Man kan göra det frivilligt, DP kan bist̊a
med material lovar Mäsk.

§10.5 Motion om sektionsmärket i Olgas trappor

Sektionsmärket har inte m̊alats. FnollK borde åläggas att göra detta, tycker motionärerna. DP tycker
att alla ska göra det, gemensamt. Vi lägger ett ändringsyrkande p̊a att DP/F6/NollK ska sammarbeta
om det istället.

§10.6 Motion ang̊aende flipper

Florbäck hatar flipper, han vill förbjuda flipper helt. Vi dissar motionen, vi ska inte reglera s̊ant.
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§11 Rundabordet

P̊a grund av tidsbrist flyttades runda bordet, och sedan hanns punkten inte med innan mötet nästan var
slut. Fail.

§12 Övriga fr̊agor

• Pubrunda p̊a fredagar: NU vill flytta pubrundan. Förr (NDVB) var det awesome gasquer varje
fredag, s̊a pubrundan hamnade p̊a torsdagen. Nu är det inte awesome längre, s̊a pubrundan kan
ligga p̊a fredagen. Det är skitbra, tycker m̊anga av oss. Mäsk har lite vettiga åsikter om hur stan
kommer ta besökare fr̊an DP.

§13 Nästa möte

Nästa möte blir 30 september 2010.

§14 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Kristina 13:18.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Soheil Bashirinia
Justerare
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