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Närvarande

Ordförande Cecilia Hult
Kassör Nils Wireklint

Sekreterare Daniel Svensson
Ordförande DP Simon Nilsson
Ordförande F6 Björn Herder

Ordförande FnollK Daniel Andrén
Representant SNF Malin Renneby

Ordförande Foc Jonatan Rydberg
Ordförande FARM Madeleine Yttergren

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet klockan 12.02.

§2 Val av
justerare

Simon Nilsson väljs till justerare.

§3 Rundabordet • Kärnstyret: Kärnstyret har varit med på föreningskvällen, det gick okej. De
har även haft en sektionsföreläsning, den kändes bra, det spontanutlystes en
tävling där man kan vinna något ännu inte bestämt pris om man gillar Fysik-
teknologsektionen på Facebook. De har även börjat lite smått med mastersin-
formation.

• FARM: Föreningskvällen gick bra, likaså sektionsföreläsningen. Jobbar nu
mest på F-Dagen och en Facebooktävling

• NollK: NollK arrar nollning. Det går bra. Det har varit problem med biljouren,
särskilt i början. De ska bli lite hårdare med vilka man skjutsar. Än så länge
har det inte varit några egentliga incidenter. De nya arren verkar fungera bra.

• DP: DP har haft provhäfv och föreningskväll, blev lite förvirrat, men det löste
sig. De har även haft en bra bastu och jobbar nu med ”Masters-mottagningen”.

• Foc: Foc har varit med på föreningskvällen. Foc-roulette var kul. Igår hade de
spelkväll i Focus. Idag har de kört ut flipper till Lindholmen

• SNF: Föreningskvällen verkar ha varit lyckad. Det går tydligen jättebra att
bygga torn av SNF-relaterade saker. Även sektionsföreläsningen kändes bra.
Förbereder nu inför Cocktailpartyt nästa vecka. Jana, Maria och von Schultz
kommer och berättar lite om sig själva.
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• F6: Drinkprovning gick bra. Lekarna i Focus gick bra, men borde kanske kollas
upp lite bättre till nästa år. De har även haft provsits, den gick bra. De var
även lite smått närvarande på Hockeykalaset och arrade spontan-gasque senare
på kvällen. De jobbar nu med gasquesittningen som de ska ha tillsammans med
KfKb6 ikväll.

§4
Nedskräpning

VO har kontaktat Cissi och pratat om att det är lite väl skräpigt utanför våra lo-
kaler. Vi måste prata med de som arrangerar så att de ser till att röja även utanför
festlokalen.

§5 Riva
Nollbrickor

VO passade även på att prata om att studenter som inte är NollK river andra sek-
tioners nollans nollbrickor. Detta är inte okej. Han föreslog att man åtgärdar detta
genom att stänga av de som river ifrån nollningen under två veckor. Jonathan på-
pekar att det är oftast pateter som gör detta, och de kan vara svårt att stänga av
människor från nollningen som knappt är med. Det finns ju visserligen Bastuerna
och finalsittning. Drill tar upp frågan vad man gör med föreningsaktiva som river en
nollbricka. De ska inte stängas av ifrån föreningen, dock ifrån fester.
Beslut: Styret beslutar att stänga av de som river andras nollbrickor ifrån
festaktiviteter på nollningen under två veckor.
Vad det gäller bitmärken så är styret överlag överens om att det är en okej grej, men
det ska göras på ”rätt” människors nollbrickor.

§6 Nycklar Vi planerar att efter nollningen anordna en liten happening efter nollningen där man
kan lämna tillbaka sina nycklar. Simon tar upp att det finns problem i DP med
pateter som missbrukar sina nycklar till DP-rummet, kan man ta ifrån dem? Man
får nöja sig med att tjata, tjata och tjata.

Beslut: Daniel kollar upp möjligheten att byta lås på dörren. Om det går så säger
vi som så att vi byter låset efter en viss tid, och lämnar man inte tillbaka sin nyckel
innan dess har man försakat sin dep.

Daniel mailar även ut till föreningarna vilka pateter som har nycklar.

§7 Plåstertavla Är en väldigt bra grej att ha.
Beslut: Otto får i uppgift att kolla upp möjligheten, och hur man tar hand om den
sen.

§8 Kylskåp Vi vill byta ut ett av styrets två frysskåp mot ett kylskåp. Är det någon som har
kylskåp till salu får man gärna maila styret.

§9 Fototavla Cissi har ett förslag på en fototavla som sitter ut mot föreningskorridoren med bilder
på medlemmar i Styret och SNF.

Beslut: Cissi kollar med sektionsfotografen om det är möjligt med en liten
foto-session.
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§10 Övriga
frågor

• TV: Jonathan undrar hur det går med TV till Focus. Cissi ska höra med det
gamla styret hur långt planerna gick. Det ryktas även om att Foc har någonting
på gång, än så länge vet vi dock inte mer.

• Programrådet: Malin tar upp att SNF inte har någon representant i TMs
programråd. Styret luskar i detta och passar även på att luska i instutionsrådet.

• SNFs tröjor: SNF undrar lite om sektionen kan stå för trycket av deras kläder.
Cissi tror att det är så att Sektionen står för alla tryck men man får själv stå
för kläderna. De har fått en offert från ett företag i Borås, där de kan komma
att få 25 st F-märken. Av dessa kan de sedan tänka sig att ge ett tiotal till
styret.

• Ljudsystemet i Focus:... har gått hädan. Är det någon som har en förstärkare
hemma? Det införskaffas i så fall med pengar ifrån Focus-fonden.

• Skyddsrummet: Röj bort allt ni kan.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 1 september 2011.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 12:41.

Cecilia Hult
Ordförande

Daniel Svensson
Sekreterare

Simon Nilsson
Justerare
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