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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

2 december 2010

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Kristina Berndtsson

Vice Ordförande Lars Lundberg

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

§1 Mötets öppnande

Kristina öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Helena Jakobsson Larsson väljs till justerare.

§3 Föreg̊aende mötesprotokoll

Vi har mailat Jonny om ansvarsfrihet och Kent om Signeskylarna.

§4 Rundabordet

• Kärnstyret: har pluggat kvant. Det blir stormöte nästa vecka ocks̊a. NollK ska skicka b̊ade gamla
och nya.

• FARM: har utvärderat F-dagen. De ska fortsätta med sin rekrytering ocks̊a, och de hade lunchföredrag
med Tria.

• NollK: (nya) har planerat julbord och bestämt poster. Gamla NollK har varit p̊a sitt sista MOS-
möte. De diskuterade utvecklingen av nollningen, framför allt nollympiadens framtid.

• DP: har haft DuP som vanligt, planerat julbord och pratat med KAOS om aspning.
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• Foc: handlat och mekat flipper (Indiana Jones fungerar nu).

• SNF: har varit p̊a UU-möte. Det som händer just nu är att k̊aren ska dra ig̊ang en rättssäkerhetsutredning;
duggor t.ex. är inte reglerade alls, och tentor är lite s̊adär. De pratade om PA ocks̊a. De letar efter
vice och VLB ocks̊a.

• F6: har inte gjort n̊agot, bara planerat ET-raj.

§5 NollK i skrubben

NollK vill fortfarande komma in i skrubben. Sk̊aning tycker att NollK inte har n̊agot att göra i skrubben,
eftersom de inte har n̊agra saker där. Lime tycker att de behöver komma in för att l̊ana saker av DP och
F6. Diskussionen flyter in lite p̊a mat i föreningsrummen, eftersom Lime gärna ställer mat i skrubben
om de inte f̊ar ha n̊agot i sitt rum.

DP och F6 hävdar att det inte finns plats när de ska ha arr, och det är d̊a det är jobbigt. DP känner
dessutom att de inte vill att NollK ska kunna g̊a in och l̊ana saker utan att behöva fr̊aga DP först.
Dessutom ser de hellre att NollK fixar tätförslutande l̊ador s̊a att de kan förvara sina torrvaror i rummet.

Beslut: NollK f̊ar inte access, men de f̊ar köpa bra l̊ador att ställa torrvaror i.

§6 Städsystem

Städsystemet fungerar inte riktigt; folk som aldrig utnyttjar Focus blir ju fortfarande skyldiga sektionen
pengar för missad städning. Om n̊agon har bättre idéer s̊a f̊ar de gärna berätta.

Japan ser det som att man städar lite för att man är med i sektionen ocks̊a, inte bara för att man är
i Focus. Lars tror att minskad access till Focus skulle öka segregationen — Lime fortsätter med att säga
att om alla som var i Focus skulle behöva städa s̊a skulle folk h̊alla efter sig ordentligt. Nollan v̊agar nog
inte riktigt säga till om att folk ska diska efter sig, s̊a om det är äldre elever som städar s̊a kanske folk
sköter sig bättre och säger åt varandra.

Ett annat problem är att folk är ivägen när man städar, och nollan v̊agar inte säga till. Det kan DP
hjälpa till med, och alla borde känna lite ansvar för att inte vara ivägen för nollan.

Vi f̊ar fundera p̊a det här. Systemet fungerar hyfsat, men det blir lite problem av attityden hos b̊ade
nollan och äldre studenter.

§7 Mötesdisciplin

Folk kommer sent, maten är ofta sent, och vi f̊ar inget gjort. Kärnstyret föresl̊ar att maten ska vara klar
innan mötet, och att kakregeln ska gälla p̊a fem minuter, inte tio. Det är bra om man försöker höra av
sig ocks̊a. Sk̊aning ser gärna att man h̊aller sig till ämnet ocks̊a.

Beslut: Kakregeln ändras till fem minuter och maten ska vara klar innan tolv.

§8 Knivar

DP tycker att knivarna är i d̊aligt skick när de l̊anas ut, och ibland kommer de inte tillbaks alls. DP vill
ha n̊agot deal i stil med F6 värmesk̊apsgrej; man hör av sig till DP när man vill l̊ana och när man vill
lämna tillbaks (vilket man ska göra senast dagen efter man l̊anar dem). Om man kommer in i skrubben
s̊a kan de räcka med att säga till DP, tycker Lars. DP h̊aller med. De vill bara h̊alla koll p̊a knivarna.

Beslut: Vill man l̊ana knivar s̊a ska man kontakta DP.
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§9 TM i NollK?

Gamla NollK snackade med H̊akan, Martin och Paula om att det bara var F:are och inga TM:are i NollK.
De tyckte att det var ett problem, men det tycker inte vi. De undrade om vi kanske kunde trycka in en
åttonde medlem i NollK. Det finns poänger med att ha TM i NollK, men vi borde respektera beslutet
som sektionsmötet tagit. Vi kan inte kvotera in en TM s̊ahär hux flux i efterhand.

Kraz tycker att vi kan köra p̊a och ta upp det här p̊a utvärderingen s̊a att vi f̊ar reda p̊a om det här
verkligen är ett problem. Det kan vara bra att prata med H̊akan om vad NollK ska göra för TM-nollan
under nollningen, och det är definitivt vettigt att NollK har en TM-ansvarig.

Sk̊aning p̊apekar att vi faktiskt inte borde inkvotera folk eftersom k̊aren uttryckligen sagt att de
tycker inkvotering är fel.

§10 Övriga fr̊agor

• FARM-mail: FARM har skickat ut ett mail om stipendier, och har f̊att fr̊agot om huruvida det
gäller TM. Det är högst oklart om TM f̊ar vara med, och de som delar ut stipendiet diskuterar
saken. FARM tycker att det är ett stipendie till sektionen, inte programmet, och hävdar därför att
TM ocks̊a ska vara okej. Det är nog ingen som har reflekterat över detta.

• BCC: F6 vill att vi BCCar mail s̊a att vi inte skickar saker tre-fyra g̊anger till föreningarna.

• Städskulder: DP undrar var städskulderna hamnar. I en plastficka, säger Solle. De ska egentligen
in p̊a Focusfonden, men Solle är lite d̊alig. Överskott p̊a rustbudgeten hamnar ocks̊a där.

• Sektionens dag: Vi borde sätta upp detta som en fast punkt p̊a nästa möte, för vi behöver
bestämma ett datum.

• Kraz nyckel: Kraz har tappat bort sin SL0-nyckel. Den kanske ligger i Lund.

§11 Nästa möte

Nästa möte blir 9 december 2010.

§12 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Kristina 13:00.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Helena Jakobsson Larsson
Justerare
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