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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

6 oktober 2011

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Cecilia Hult
Vice Ordförande Otto Frost

Kassör Nils ”Spill” Wireklint
Sekreterare Daniel Svensson

Ledamot Tora Dunås
Ordförande DP Simon Nilsson
Ordförande F6 Björn ”Teddy” Herder

Ordförande FnollK Daniel ”Drill” Andrén
Ordförande SNF Kasper Westman

Representant Foc Johan Arvidson
Ordförande FARM Madeleine Yttergren

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Madeleine Yttergren väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Tvåan mår fortfarande inte så bra.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: Cissi har varit på möte med studiegruppen för översyn naturve-
tenskap. Det ska förhoppningsvis komma ut en enkät nästa vecka till elever på
grundutbildningen. Otto har varit på SU-möte. Där togs kårens likabehand-
lingsplan upp lite kort. Sådana frågor diskuteras i JämK, som tyvärr är tom.
Det finns 5 öppna platser. Han fick även reda på att det är dags att leta efter
representant till IntU. Otto vill även ha en SAMO för TM. Han hade stormöte
igår där det diskuterades och informerades lite. Daniel har skickat ut sektions-
mötesprotokollet för justering.

• FARM: De håller mest på med F-dagen. De har fika idag 17.15 för de som
vill vara värdar. De ska snart börja ta upp anmälningar till studiebesöket på
Ringhals.

• NollK: Drill har varit på MOS-möte där de utvärderat nollningen. NollK har
även börjat prata aspning och letar efter tillfälle att utvärdera nollningen med
F6 och DP

1



Möte 2011/12:STYR-8
Styretmötesprotokoll 6 oktober 2011

Fysikteknologsektionen, Chalmers

• DP: Det rullar på. Utöver det så håller deras rum på att fixas till nu. De har
Düp imorgon. De håller på och jobbar med det nya städssystemet.

• Foc: De har fixat Focumama. De har även ett nytt system för hantering av
pengar i automaterna och dylikt.

• SNF: SNF hade igår en väldigt lyckad BSD.

• F6: Har städat sin del av skrubben. Jobbar med morgondagens Gasque. Teddy
har varit på SUS-utbildning och ska på resturangutbildning senare.

§5 KU-möte Cissi har varit på KU-möte. Det diskuterades sjukt mycket saker.

• Verksamhetsavtal ska styras upp.

• IT-sektionen har problem med skatteverket vilket kan leda till att de får betala
30 000kr i moms till skatteverket. Det kan se spännande ut för vår del.
Det kanske även är så att om man upprepade gånger bjuds på mat ska man
förmånsskattas för det, och om man arvoderas mer än 1000 kr per år ska man
skatta för det (ajaj kursutvärderare).

• De pratade om valberedningar och dylikt tvärs över sektioner, och hur man
sköter invalsprocesser.

• K har fått in en motion där det ska undersöka om de kan slås ihop med KfKb-
sektionen.

• Det finns tydligen en mängd skåp på Lindholmen, där man kanske kan höra
med skåp om man kan få, vore ju väldigt bra nu med tanke på Punkt §10.3.

• Det pratades även om möjligheten att få maillistor med alla sektionsmedlem-
mar. Kåren får ju personuppgifter ifrån högskolan som de inte får lämna ut till
sektionerna, men det ska undersökas hurvida de själva kan göra maillistor.

§6 UU-möte Kasper har även varit på UU-möte, där de diskuterade bl.a.

• Att regeringen har lovat Chalmers 150 extra grundutbildningsplatser, och hur
de även ska sluta med ekonomiska medel till högskolan för ”nollpoängskur-
ser”. Detta kommer förmodligen tyvärr att ta ut de medel vi fick till de extra
grundutbildningsplatserna.

• Dokumentet prioriterad verksamhetsutveckling, om hur Chalmers ska jobba för
att utvecklas för samhällets behov.
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• Kårens rättssäkerhetsdokument som är riktlinjer för vad som ska gäller vid exa-
minationer (vilka hjälpmedel man får ha, när det ska vara granskning, bonuspo-
äng etc.).

• Master-studiebevakning, där F ligger längst fram av sektionerna, tyvärr dock
inte särskilt långt fram ändå, det finns mycket kvar att jobba på.

• Kursutvärderingsprocessen, från Chalmers centralt så vill man ändra till något
lite större i slutet av varje läsperiod/år. Kåren och studienämnderna är inte
särskilt förtjusta i det, utan vill ha de små utvärderingarna som vi har nu.

§7
Bandartjobang

På söndag lv7 är det sektionsaktiva-städning. Som tack till de som kommer dit och
städa ska Styret (utom Björn) ordna ett tack-kalas, Bandartjobanget. Övergripande
ansvar ligger på Kärnstyret men alla ska försöka hjälpa till att laga mat, servera och
städa. Datum diskuteras.
LP2LV2 är tydligen väldigt dålig (F-dag, BSD etc).
Tisdag LV3, den 8 november däremot, då jäklar blir det bandartjobang!

Beslut: att lägga bandartjobanget den 8 november.

§8 Sektionens
dag

Forum för Tekniska Fysiker vill tydligen ha den den 11 februari (gissningsvis lördag
LV4). Det låter ju trevligt. Vi spikar ju det datumet t.o.m.

Beslut: Sektionens dag blir den 11 februari.

Vi får diskutera senare hur vi vill lägga upp den.

§9 Uppföljning
av beslut

Det finns ett Google Spreadsheet där det står beslut som ska följas upp. Försök gärna
uppdatera den efterhand. Länk finns på vår forumgrupp på Ftek.

Vad de gäller de beslut som är fattade så ser det ut lite som följer
Plåstertavla kostar 1200 kr.
Fototavla ska fixas, när Dalsmo kan sälja en tavla till Spill.
Skåp ska klippas, och det görs i början av LP2.

Saker som inte är beslut, men uppföljs ändå:
Frågan om SNFs filmade föreläsningar ligger just nu hos Jana. De har hittat väldigt
bra med utrustning om det skulle gå igenom.
Sårbehandligsutbildning till sektionsaktiva? De aktiva skulle gärna vilja ha en sådan
precis när de blivit invalda, så man har koll till nollningen och dylikt. Det är ju inte
ovanligt att folk skadar sig på fester.

§10 Övriga
frågor

• Öhlbärs: I0K vill hyra Focus till en aspsittning, som förfest till FestUs kalas
den 5e november. Anton känner folket, och tror att det kommer gå bra, kan till
och med tänka sig att stå som ansvarig.
Det finns två stycken förslag. Dels att I0K får hyra med någon DP där som
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ansvarig. Dels att I0K kanske arrar ett gemensamt aspkalas med F0K och deras
aspar. Överlag verkar båda förslagen kännas bra.
Utöver detta fall så diskuteras det att vi måste ha en policy för hur vi ska
hantera det. Det diskuteras att ge DP möjligheten att avgöra vilka som får
hyra, bara det är en patrullman där som ansvarig.

Beslut: DP får i uppdrag att ta fram en policy för hur Focus får utnyttjas av
föreningar som inte är ifrån sektionen.

• Skåpen på våning tre: Varje gång skåpen klipps på våning tre kommer de
klippta övergå till SG-fysik, då de faktiskt är de som äger skåpen där.

• Fototavlorna i föreningskorridoren: Simon frågar hur det går med fototav-
lorna, Johan (sektionsfotograf) meddelar att det är på gång, han behöver bara
lista. Turligt nog har Daniel just sådana från när han fixade maillistor, så han
skickar dem till honom.

• Bilden av F-aren i samhället: Kasper tar upp den bild folk i allmänhet
har av F-are, och hur man kan påverka den. Det finns ju just nu en ganska
stereotyp bild utav oss.
Ett problem är ju att Chalmers som högskola inte direkt vill göra mycket PR,
utan leva på sitt varumärke (eller, det är i alla fall intrycket som Chalmers ger).
Detta är en fråga som är väldigt värd att ta upp i framtiden.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 13 oktober 2011.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 13:00.

Cecilia Hult
Ordförande

Daniel Svensson
Sekreterare

Madeleine Yttergren
Justerare
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