
Möte 2010/11:STYR-16
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Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

25 november 2010

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Vice Ordförande Lars Lundberg

Kassör Soheil Bashirinia

Sekreterare Simon Sigurdhsson

Ledamot Marcus Johansson

Ordförande DP Marcus Birgersson

Ordförande F6 Jonas Landberg

Ordförande FnollK Louise Kempe

Tillträdande ordförande FnollK Daniel Andrén

Ordförande SNF Helena Jakobsson Larsson

Ordförande Foc Jonas Flygare

Ordförande FARM Karin Skoglund Keiding

§1 Mötets öppnande

Lars öppnar mötet tio minuter för sent.

§2 Val av justerare

Marcus Johansson väljs till justerare.

§3 Föreg̊aende mötesprotokoll

Vi ska ta upp en fr̊aga om festanmälan fr̊an förra mötet.

§4 Rundabordet

• Kärnstyret: har haft sektionsmöte och ska ha stormöte nästa vecka. Lars återkommer om detta.
Vi har även varit inblandade i prefektvalet.

• FARM: har f̊att folk invalda och kommit p̊a fötter efter F-dagen. De har lunchföreläsning med
Tria nästa vecka ocks̊a.

• NollK: har haft “inval”. Vi hälsar nya ordföranden välkommen.

• DP: har haft DuPar, arrat omsits, varit p̊a lappfejd och blivit inbjudna till PR-kalas.
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• Foc: har mekat flipper och hittat ett fel p̊a Indiana. De s̊alde mycket godis p̊a sektionsmötet ocks̊a.

• SNF: hade BSD och försöker hitta folk till de poster som vakanssattes i tisdags. De ska lotta ut
lunchbiljetter ocks̊a.

• F6: hade DuP i fredags, maten tog slut. De lagade mat till sektionsmötet ocks̊a. Nästa grej är
ET-raj.

§5 Jonny Carlsson

Jonny Carlsson vill ha ansvarsfrihet trots att hans kassör inte lämnat in bokföringen. Kassören har
tydligen alla kvitton, s̊a det ska inte vara s̊a sv̊art att f̊a in en bokföring. Kärnstyret tänker att man kan
kräva in en bokföring först, men inte vänta p̊a sektionsmötet innan han f̊ar ta examen. Övriga styret
tycker det l̊ater som en vettigt idé.

Beslut: Vi gör som ovan; kräver in en bra bokföring innan Jonny f̊ar examen.

§6 Flipperskynke

DP har inte tittat p̊a det här med skynke. Lars tycker att de ska titta mer p̊a det.

§7 Arrangemang och alkoholförbud

Förra mötet prata vi om vad ett arrangemang är. Vi kom fram till att det krävs en festanmälan för att
det ska vara ett arr. Vi vill ocks̊a att alla festanmälan även skickas till styret. Hofflor och ärtsoppa är
undantaget dessa regler.

Ett arrangemang tar slut när arrande förening bestämmer sig för att det tar slut, och d̊a f̊ar man
köra ut folk fr̊an Focus. S̊a länge det är tomt när man g̊ar hem s̊a är man inte längre ansvarig. Alla
föreningsaktiva ska dessutom veta vad som gäller och inte bryta mot förbudet.

§8 Dokument p̊a engelska

Vi borde ha dokument p̊a engelska, och d̊a m̊aste vi översätta saker. Sekreteraren vill dock ej göra detta
själv; förslag om distribution och arbetsgrupper kommer upp men till slut kommer vi fram till att vi
kanske kan anlita Carl Onsjö att göra detta.

Beslut: Soheil pratar med Calle om att översätta stadgar och reglemente.

§9 Sektionsmärke p̊a Cremona

SNF undrar om det finns en sektionsmärkesmall p̊a Cremona för tryck p̊a tröjor. De funderar p̊a märken
i stil med tygmärkena fast trycka direkt p̊a kläderna, och undrar vem som betalar. Styret kan betala för
det här, det finns beslut p̊a att vi f̊ar betala, och dessutom är det vettigt att vi betalar det här eftersom
alla kan använda detta.

Beslut: Vi beslutar att SNF f̊ar köpa en schablon enligt ovan.
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§10 Övriga fr̊agor

• Kylen i Signes: Lars har mailat n̊agon sort überchef, som säger att de inte tömmer kylar. Vi
kan beställa det, men det kostar 400kr i timmen. Det är inte v̊ar kyl, inte v̊art ansvar. Vi mailar
lämplig instans och säger att vi inte vill ha n̊agot med det att göra.

• DP städar inte: Det är ofta ostädat i DP-rummet och luktar illa i korridoren. DP borde städa
oftare, och alltid städa i korridoren. De m̊aste alltid tömma Toxic ocks̊a. Lars känner att om n̊agon
konsekvent inte städar efter sig s̊a kan man ta deras nyckel.

• Nyckelinlämning: Resten av styret vill ha en nyckelhappening. Vi kan arra en i början p̊a lp3,
om n̊agon hjälper Sk̊aning.

• Gardiner till styretrummet: Lime vill ha gardiner till styretrummet s̊a att folk inte kan se in
vid känsliga tillfällen. Det l̊ater som en bra idé, tycker vi — men persienner kanske är bättre? Vi
kanske kan skaffa en soffa när vi änd̊a är ig̊ang. Lars & Sk̊aning tittar p̊a det lite kontinuerligt.

• Access till soprumskorridoren: FARM och SNF vill kunna komma ner till soprummet. Det är
inga problem.

• Skrubbaccess till NollK: NollK vill kunna komma in i skrubben under nollning/aspning. Det
är mest upp till DP och F6, och vi m̊aste diskutera det här ordentligt. Vi tar upp det igen nästa
möte.

§11 Nästa möte

Nästa möte blir 2 december 2010.

§12 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Lars 13:00.

Lars Lundberg
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Marcus Johansson
Justerare
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