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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

Sexreterare F6 Daniel Svensson

Ordförande FnollK Daniel Andrén

Ordförande SNF Viktor Nilsson

Ordförande Foc Jonas Flygare

Representant FARM Madeleine Yttergren

�1 Mötets öppnande

Lars öppnar mötet.

�2 Val av justerare

Viktor Nilsson väljs till justerare.

�3 Föregående mötesprotokoll

Vi har pratat med spexet och fått fram en kompromiss. Beslutet från 2011�01�20 är alltså i princip
upphävt. Övriga beslut från förra mötet är utförda.

�4 Rundabordet

• Kärnstyret: har inte gjort så mycket. Vi var på FuM-möte, men det är inte styretangelägenheter.
Vi har nyckelhappening på fredag.

• FARM: har arbetat med CERN, det blir nog någon gång i Juni. De har patetmiddag snart också.

• NollK: har taggat för att få färdigt sin logga och planerat inför sitt kalas. De har gemensam
överlämning på fredag.
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• DP: hade DuP i fredags. Det gick nog bra, men Mäsk vet inte eftersom han inte var där. De har
haft omsits och planerat sektionsaktivastädning också.

• Foc: har handlat på ett oortodoxt sätt. De har pratat om �ipperDuP också, det är nog planerad
nu. Annars har de inte gjort så mycket.

• SNF: har varit på UU-möte och pratat om diverse saker. Thomas hade en väldigt rörig powerpoint
som han inte förstod själv och som dessutom varken var korrekt eller gick att öppna. Chalmers har
inte gjort någon besparingskalkyl på att �ytta studentcentrum, trots att anledningen till �ytten
var att �spara pengar�. De hade två aspar med på lunchmötet i tisdags också. De har många
nomineringar till Guldäpplet, och de har upptäckt att de inte haft någon överlämning på ett par
år. De har för mycket pengar också.

• F6: har arrangerat CBJO-bankett, det gick bra. De har börjat �lma asp�lm och förberett aspa�-
scher. De har gasque på fredag. De ska gå på omsits på lördag också.

�5 Cederwalls present

Solle vill ha hjälp med att komma på någon text att skriva på Cederwalls present. Inga personliga påhopp,
tack. Förslag följer.

Rekommenderad dos:
10 stycken per föreläsning

Fysikteknologsektionen, 2011

Beslut: Vi etsar in citatet ovan i Cederwalls present.

�6 Fyllnadsval DP

DP vill fyllnadsvälja folk, men Lars och Skåning tolkar reglementet som att det inte går att göra. Vi
kommer inte riktigt överens om hur vi ska tolka �9.7.2 i reglementet:

Därutöver består Djungelpatrullen av max 6 övriga medlemmar. De övriga medlemmar-
na kallas adjutanter. Adjutanterna utses i nära anslutning till val av förtroendeposter och
tjänstgör under ett års tid. Sökande till adjutantpost skall genomgå ett personligt samtal
med sittande förtroendevalda innan de kan rekommenderas för tjänstgöring. De övriga med-
lemmarna skall godkännas av F-teknologsektionens styrelse.

Skåning gör tolkningen att valet måste ske i anslutning till valet av förtroendeposter, övriga anser
att det inte �nns något hinder för att fyllnadsvälja. Alla är överens om att reglementet bör ändras för
att tydliggöra vad som borde gälla i detta specialfall. Efter lång diskussion går vi till beslut.

Beslut: Vi beslutar att tolka stadgarna så att vi kan fyllnadsvälja personer till övriga ledamöter i DP,
F6 och Foc. Skåning reserverar sig mot beslutet.

Beslut: Marcus skriver en proposition om att ändra de relevanta delarna av reglementet.

Nu vill DP utnyttja detta och fyllnadsvälja Unni Engedahl till DP 10/11. Unni presenterar sig själv,
Styret funderar en stund. Mötet går snart till beslut.

Beslut: Unni fyllnadsväljs till adjutant (övrig ledamot) i DP. Beslutet är enhälligt.
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�7 Om att dela lokal med GU

Skåning undrar om vi kan prata med någon om varför vi delar lokal med GU och om det borde vara så.
Kent tycker tydligen att det är dumt att vi delar lokal, men det är nog för att han är rädd att vi ska
bråka. Han är principiellt emot det här.

Vi har ju �er studenter, så vi behöver mer plats. Frågan är om någon vill betala, och om vi i så fall
borde diskutera det med de som ska betala. Vi borde även prata med vSO om det här, eftersom han har
hand om liknande frågor på kåren. Vi borde prata med GU också så att vi inte går bakom ryggen på
dem.

Beslut: Kraz pratar med vSO och �xar möte. Lars pratar med GU.

�8 Biljäveln

Ett gäng bilnissar traskar in. De säger att det kostar 8 000kr att laga Britney och det tar någon vecka,
två kanske. De tycker att vi ska laga för bilen, annars får vi inga pengar för den när vi säljer den. Det är
inte svårt att bli av med bilen ändå. Man kan nog få 40 000kr för henne om vi utför reparationer.

Vi får köpa bil innan sektionsmötet och sedan få beslutet godkänt på sektionsmötet, så vi kan handla
mycket snabbt så fort vi vet vilken sorts bil vi ska ha. Britney kostade 90 000kr ny, vi borde lägga ungefär
lika mycket nu. Den skrivs av på fem år, det är ungefär så länge den behöver hålla.

DP och F6 vill ha något liknande Britney. En minibuss, alltså. Bilnissarna kan börja leta redan, vi
säger att de får hitta något runt 100 000kr så tittar vi på det senare (och tar beslut på ett möte).

Beslut: Bilnissarna letar efter bil i ungefär samma klass som Britney var när hon var ny, och meddelar
Styret när de hittar en. Bilen vi har nu ska säljas så snart som möjligt, men inte slumpas bort.

�9 Fyllnadsval av bilnisse

Überbilnisse (Linus Eklund) vill fyllnadsväljas som ekonomisk bilnisse. Vi frågar ut honom grundligt och
går till beslut.

Beslut: Linus Eklund fyllnadsväljs till ekonomisk bilnisse.

�10 Övriga frågor

• Sektionsaktivabastu: Skåning undrar om någon är sugen på att co-toasta sektionsaktivabastun.
Ingen nappar på förslaget.

• Lärarmaster: Lärarmastern �nns typ inte egentligen, det är bara ett förslag från någon statlig
instans.

�11 Nästa möte

Nästa möte blir 10 februari 2011.
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�12 Mötets avslutande

Mötet avslutades av Lars 13:01.

Lars Lundberg
Vice Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Viktor Nilsson
Justerare
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