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Närvarande

Ordförande Cecilia ”Cissi” Hult
Vice Ordförande Otto Frost

Kassör Nils ”Spill” Wireklint
Sekreterare Daniel Svensson

Ledamot Tora Dunås
Rustmästare DP Anton Olbers
Ordförande F6 Björn ”Teddy” Herder

Ordförande FnollK Daniel ”Drill” Andrén
Ordförande SNF Kasper Westman
Ordförande Foc Jonatan Rydberg

Ordförande FARM Madeleine ”Madde” Yttergren

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Kasper Westman väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Deadline för teambuildingsbestämmande skjuts upp. DP och F6 har kommit överens
om att F6 lagar mat på första sektionsmötet och DP på det andra.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: Cissi börjar få tag på representanter till instutionsrådet. Hon var
i tisdags på KU-möte där det pratades om bland annat sektionsavgiften och hur
den skulle kunna göras likvärdig över sektionerna. De tog även upp lokalfrågan
här på Chalmers, och möjligheten att få in fler sittningslokaler när man bygger
nytt A&V-hus. Det ska tydligen även byggas ett 24-våningshus på campus, det
så kallade KårBo-projektet. Budgetmöte är bokat med Jana och Håkan. Otto
har blivit av med sina kondomer.

• FARM: Planerar en väldans massa till nästa läsperiod, med Ringhals-besök,
F-dagen etc.

• NollK: De försöker få in utvärderingar ifrån nollan. Detta försöker de göra
genom att gyckla innan lunch och sen ta med nollan till en datasal. Det har
inte gått bra då nollan har slutat tidigare innan lunch de senaste dagarna. Drill
har även varit på MOS-möte och utvärderat nollningen.

1



Möte 2011/12:STYR-6
Styretmötesprotokoll 22 september 2011

Fysikteknologsektionen, Chalmers

• DP: Anton pratar om det nya städssystemet, och hur ca hälften av de som ska
städa har dykt upp. Skulle vilja ha en nyckel som går till bara städsskrubben.
Daniel kollar upp.

• Foc: Foc planerar Foc-kör. De har förvånansvärt nog inte mekat flipper.

• SNF: SNF planerar aspning. De har också varit på studienämndsutbildning
hos kåren, den var tydligen inte särskilt givande.

• F6: Har utvärderat nollning och planerar Gasquen till LV6 och även ET-rajet.

§5 Val av
programrådsre-

presentant
TM

Vi har tre sökande till de två posterna.
Först har vi Roushan Arany, i TM1.
Han vill sitta i programrådet för att kunna vara med och påverka utbildningen, och
representera TM i frågor som rör utbildningen. Har tidigare varit med och represen-
terat sitt progam på Gymnasiemässan.

Sen har vi Oscar Kalldal, även han i TM1.
Han vill sitta i programrådet för att kunna vara med och påverka utbildningen. Han
vill även gärna ha inblick i hur programmet styrs och hur högskolan fungerar. Har
suttit med i elevrådet i både högstadiet och gymnasiet.

Sist kommer Annika Johansson, från TM2.
Hon vill sitta i programrådet för att det verkar jätteintressant. Hon kommer från en
klass där det disskuteras mycket om utbildningen. Har erfarenhet av att sitta i råd
och styrelser med människor som är vuxna på riktigt. Har efter sitt år på TM några
kurser hon vill ändra på. Kan eventuellt tänka sig att färga håret rött.

Det diskuteras om vem som ska med. Det resoneras att det är bra med en ur et-
tan och en ur tvåan. Utöver det så verkar Annika väldigt intresserad. Av de två ur
TM1 väljs Oscar sedan på sin erfarenhet.

Beslut: Styret beslutar att välja in Oscar Kalldal och Annika Johansson.

§6 Motioner

• Motion om ändring av reglementet för FARM och SNF: Det har kom-
mit in förfrågan om småjusteringar av reglementet.
Styret yrkar på att dessa sparas till Sektionsmötet LP3, där det förhoppningsvis
ska ske en större revidering av reglementet.

• Motion om pengar till FBI: FBI har efterfrågat pengar till att underhålla sin
häfvutrustning. De vill ha 1000 kr årligen ifrån budgeten för framtida motioner.
Styret känner att 1000 kronor är en lite väl saftig summa. En budgetpost på 500
kr känns mer rimligt. Med möjligheten att ifall det skulle krävas mer pengar
kan man söka det hos Styret.
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• Motion om Herman Hedning: Det har kommit in en motion om att sektio-
nen ska prenumerera på tidningen Herman Hedning i egenskap av Fantomens
sidekick. Denna ska sedan skötas av sektionsnörden.
Lite snabbt Googlade visar att en årsprenumeration skulle kosta 289 kr. Det
visade sig även att det var vanligt att prenumera på både Herman Hedning och
Fantomen samtidigt. Vi yrka på att bifalla motionen, med ändringen att istället
för att sektionsnörden ska ha ansvar för den så sköts den på ett liknande sett
som GP sköts nu.

• Motion om spelansvarig på focus: Det har kommit en förfrågan om att ha
en särskild post för att ansvara för spelen i Focus.
Styret yrkar för att bifalla motionen i sin helhet.

§7 Val av
nätmästare

Spidera

Simon ”Skåning” Sigurdhsson kandiderar till posten nätmästare, en post som skiljer
sig ifrån de övriga i Spidera på det viset att man sköter den mesta kommunikationen
med t.ex. Styret.
Han har tidigare erfarnhet av att kommunicera med Styret.

Beslut: Styret beslutar att välja Simon till nätmästare.

§8 Verksamhets-
berättelser

Vi har fått in tre stycken verksamhetsberättelser. Alla tre har dock skickats in efter
deadline (som är 10 dagar innan sektionsmötet) så vi får välja om vi vill lyfta dem
eller ej.

• Styret 10/11: Den ser bra ut, vi lyfter den.

• DP 09/10: Vi beslutar efter lite diskussion om formuleringar att lyfta den.

• DP 10/11: En verksamhetsberättelse med allt! Det finns kärlek, mod, lojalitet,
ja, till och med musik! Den lyfter vi.

§9 Val av
instutionsrådsre-

presentant
Teknisk Fysik

Vi har en sökande, Staffan Ankardal.
Han vill sitta med för det känns kul med åsikter, bestämma lite och så. Kan sitta till
maj då han förhoppningsvis tar examen sen.

Beslut: Styret beslutar att välja Staffan till instutionsrådsrepresentant Teknisk
Fysik.

§10 LATEX-
föreläsning

Kasper tar upp att man i SNF vill ha ytterligare LATEX-föreläsningar i 2an och 3an.
De har pratat med Von som är jättepositiv. Frågan som ställs är finansiering. Det
föreslås att gå direkt till programmet angående pengarna. Förslaget är att ha den
på våren, innan kandidatarbetet börjar för treorna. Det ska vara två stycken fyra
timmars-pass. Björn föreslår även att man pratar med CHOCS, som har en hel del
kompetens om rapportskrivande.
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§11 Övriga
frågor

• FARM: FARM vill ha möten i styretrummet på fredagar, så det kommer de
att ha.

• Finansiering av SUS-utbildning: Björn undrar om Styret finansierar SUS-
utbildningen. Det är budgeterat för två stycken utbildningar per festarrande
förening och år.

• Tyst rum: Det har kommit en förfrågan till SNF om att skaffa ett litet rum
där man kan ta emot och ringa samtal. Det känns som en väldigt bra idé, men
väldigt svårgenomförlig.

• Kursutvärderingar: SNF försöker öka svarsfrekvensen. Ett förslag är att lotta
ut betalningen för en CERN-biljett när FARM åker i sommar. Hur ska man då
göra med själva betalningen? SNF får ju betala, men kan man då få en rabatt,
och hur ska den finansieras. Frågan får funderas över.

• Stormöte: Otto ska snart arrangera ett stormöte, och vill ha förslag på ett
tema man kan diskutera. Cissi föreslår Ftek.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 29 september 2011.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 13:06.

Cecilia Hult
Ordförande

Daniel Svensson
Sekreterare

Kasper Westman
Justerare
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