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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

19 maj 2011

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Kristina ”Kraz” Berndtsson
Vice Ordförande Lars Lundberg

Kassör Soheil ”Solle” Bashirinia
Sekreterare Simon ”Skåning” Sigurdhsson

Ledamot Marcus Johansson
Ordförande DP Marcus ”Mäsk” Birgersson
Ordförande F6 Jonas ”Japan” Landberg

Ordförande FnollK Daniel ”Drill” Andrén
Ordförande SNF Viktor ”Meffe” Nilsson
Ordförande Foc Jonas ”Jesus” Flygare

Ordförande FARM Daniel ”Polly” Pettersson
Tillträdande Ordförande Cecilia Hult

Tillträdande Kassör Nils Wireklint
Tillträdande Sekreterare Daniel Svensson

Tillträdande Ledamot Tora Dunås
Tillträdande Ordförande DP Simon Nilsson
Tillträdande Ordförande F6 Björn Herder

Tillträdande Ordförande SNF Kasper Westman
Tillträdande Ordförande FARM Madeleine Yttergren

Sociala enhetens Ordförande David Sundelius
Besökare Emma Hammarlund

§1 Mötets
öppnande

Kristina öppnar mötet 12:06.

§2 Val av
justerare

Marcus Johansson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Balnågonting har inte lämnat in något underlag och arbetsgrupperna ska presentera
sina rapporter idag.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: har haft överlämning. Vi har fått måltal (dvs. siffror på hur många
man satsar på att anta till utbildningen) för F och TM också.

• FARM: har hittat en kassör som ska fyllnadsväljas senare under mötet.
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• NollK: har haft problem med Ljusgården; CFAB vill inte ha det som en fest-
lokal, så NollK måste leta andra lokaler till finalsitsen. Det ser mörkt ut. De
hade mininollning i samband med matte- och fysikprovet i lördags också, den
var lyckad trots regn.

• Foc: har planerat inför sin omsits och diskuterat föreningshets. Handlat har de
också gjort.

• SNF: har inte gjort så mycket, men ska snart ha omsits och fotograferas till
nollmodulen. Matematiska Vetenskaper har stulit nästan alla deras räkneöv-
ningsledare, så de måste leta upp nya innan hösten.

• Gamla F6: säger ”pass”. Nya F6 har inte gjort något, påstår de.

• Gamla DP: är frånvarande. Nya DP jobbar för fullt och planerar redan inför
nollningen.

§5 Inköp av
servis

Nya F6 vill ha en ordentlig sektionsservis så att de slipper catera porslin. De vill
även ha diskmaskinen lagad. Vinglas ska finnas eftersom det köptes in i höstas, säger
Skåning; resten kanske är en idé att köpa in. Lars tror att utrymmet är det största
problemet och att pengar är ett mindre problem — F6 har varken kollat kostnader
eller utrymme. Kraz vill ha en ordentlig undersökning av kostnaderna. De gamla
glasen verkar för övrigt vara försvunna; det måste undersökas.

Vi skjuter upp beslut i frågan tills vi vet vad som gäller.

Beslut: Att bordlägga frågan i väntan på bättre underlag.

De undrar även om de får köpa in shakers till sig själva, men det behöver inte tas
upp på ett styretmöte eftersom det endast rör föreningens ekonomi.

§6
Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna som skapats under våren ska presentera sina resultat.

§6.1 Focusgruppen Focusgruppen har kommit med ett förslag på nytt städsystem. Det går i korthet ut
på att man är fyra-fem personer som är ansvariga för en hel vecka, och endast den
veckan. Tanken är att de ska lägga lite mindre tid, men varje dag och kontinuerligt.
Många anda sektioner har det så här.

Det förutsätter att vi överlåter golvstädning till lokalvården. Soporna är ett fråge-
tecken, men det kan nog DP lösa. Är man ansvarig tar man illa upp när folk lämnar
disk, tror Kraz, och dessutom kommer man kontinuerligt städa undan, tror Lars. Ett
försök ska göras nästa vecka.

DP bör ha ett infomöte varje måndag där det praktiska tas upp, sedan får varje
grupp se till att den arbetsfördelningen är jämn och att alla uppgifter utförs. Någon
från DP kan ju vara där någon tid varje dag för att svara på frågor, eller så kan de
dela ut sina telefonnummer.

Morot och/eller piska kan vara en idé också; DuP-biljetter eller något liknande
kan vara en lösning; det är en betydande summa, men det system vi har nu är inte
okej enligt kåren. Det säljer ju DPs och F6 verksamhet lite också.
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Lars påpekar att vi måste ta ett beslut i frågan innan nollningen, men detaljer
kan finslipas senare. Kraz tycker systemet låter bra, men beslutet kan vi inte ta innan
vi testat.

Rustmästaren kan sätta ihop grupper, tycker Lars. Grupperna bör hållas inom
phaddergrupper, så att man känner de man städar med.

Beslut: Att införa nytt städsystem på prov.

§6.2 RUFUS Gruppen för sektionsaktivautbildning skickar ut en rapport på mailen ”snart”. I prin-
cip kom de fram till att en teambuilding är mer relevant än utbildning.

§6.3 Mastergruppen Mastergruppen har inte haft några möten.

§7 Fyllnasval:
Kassör, FARM

Johan Särnbratt söker kassör och är intresserad av ekonomi. Han sökte kassör till
NollK men kom inte med, sökte F6 och kom inte med, men känner att han måste
göra något i höst och att både kassörsarbete och FARM är saker han är intresserad
av.

Beslut: Att fyllnadsvälja Johan Särnbratt till kassör i FARM.

§8 Emma
Hammarlund

och SO på besök

Emma Hammarlund och sociala enhetens ordförande David Sundelius kommer på
besök och vill prata om vad som hände innan och efter F6-invalet. Emma återberättar:

Hon var med och aspade F6, var med så mycket som möjligt och blev nominerad
till Sexmästare. Sedan hörde hon ryktet att F6 inte ville ha henne som Sexmästare
och konfronterade dem men fick ryktet dementerat. På sektionsmötet hade F6 ändrat
sig i frågan. Att hon dessutom inte fick någon övrig post gjorde att hon kände sig
utesluten, och fick hantera det själv. Hon kände att sektionsmötet inte gick rätt till,
och att hon inte kunde vända sig till varken gamla F6 eller Styret.

Dessutom tyckte hon att det var jobbigt att läsa sektionsmötesprotokollet, då hon
fann det felaktigt återgivet och vinklat.

Hon vill att Styret ska se över hur man tar beslut i de här frågorna; att det kanske
inte är bra att gamla föreningen väljer nya. Kraz vet inte varför vi har den proceduren
vi har, men konstaterar att tidsbrist på sektionsmötet och föreningens observationer
under aspningen kan vara bidragande orsaker till att man invalen fungerar som de
gör. Hon säger även att det lätt blir fel.

Det är väldigt svårt att prata med folk innan om huruvida de kommer med också,
säger Cecilia — ibland vet man inte ens vilka som kommer med förrän efter sista
förtroendeposten är vald. Det kan även vara bra att berätta för de som inte kommer
med varför det är så, men Mäsk tycker att man inte kan bryta det förtroende man
får från de andra asparna.

David flikar in och berättar att han är här för att ge stöd, inte för att säga åt
oss vad vi ska göra. Han tycker däremot att Styret bör tillsätta en grupp som ser
över den här processen — han tycker personligen att det är en dålig invalsprocess
eftersom det bäddar för att dåliga idéer lever kvar inom föreningarna.

Kasper tycker att det känns konstigt att inte ifrågasätta valet när någon som inte
kommer med uppenbarligen har halva sektionens stöd. Kraz säger att vi inte kan
lägga det på styret; vi kan inte säga åt föreningarna att välja in specifika personer
då vi inte har den insynen.
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Marcus tycker också att det är ett dåligt system; man kanske ska ha personval
till alla poster och flytta runt invalen, men det är något nästa Styre kan kolla på när
de ser över stadgar och reglemente.

Att man ser över processen är absolut något Emma vill se, men även att man
pratar med asparna före och efter invalet. Hon önskar även att hon hade kunnat
vända sig till föreningen eller Styret först, istället för att behöva vända sig till kåren.
Om någon hade reagerat på att valberedningens förslag inte stämde överens med det
som sades på mötet, eller över att valberedningen inte talade för sin nominering hade
det känts bättre, och gade F6 tydligt sagt att de ändrat sig i frågan innan eller under
sektionsmötet hade det också känts bättre.

Det nämns att många andra sektioner har en invalsprocedur där valberedning-
ens förslag står mot avslag. Cecilia påpekar att det även finns vissa föreningar på
Chalmers som inte väljer in sina ledamöter i så nära anslutning till förtroendepos-
terna, vilket kan ge en välbehövd reflektionsperiod. Tyngden hos valberedningens
nominering diskuteras.

Att valberedningen inte försvarar sin nominering är mycket av sekretesskäl, säger
Cecilia, men Lars tycker även att det är svårt att utifrån en 20 minuter lång intervju
försvara en nominering. Valberedningen brukar dessutom ha mycket tyngd i sin no-
minering i de fall där personerna ligger nära i åsikt och lämplighet. Mäsk tycker att
man kanske bör valbereda övriga poster också, så att styret får en bättre uppfattning
av vad det är för människor som föreningarna vill välja in. Bättre kommunikation
mellan förening och aspar i anslutning till sektionsmötet är också en bra idé, tycker
Lars.

Skåning påpekar att sektionsmötesprotokollet är ändrat och färdigjusterat också.
Vi väljer i vilket fall att inte tillsätta en grupp nu, eftersom detta är vårt sista

möte och ett sånt här val inte dyker upp förrän om ett år. Efter sommaren ska det
sannolikt tillsättas en grupp för att se över det här.

§9 Övriga frågor Inga övriga frågor.

§10 Nästa möte Nästa möte blir efter sommaren.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Kristina 13:05.

Kristina Berndtsson
Ordförande

Simon Sigurdhsson
Sekreterare

Marcus Johansson
Justerare
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