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Närvarande

Ordförande Cecilia Hult
Vice Ordförande Otto Frost

Kassör Nils ”Spill” Wireklint
Sekreterare Daniel Svensson

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

Ordförande SNF Kasper Westman
Ordförande Foc Jonatan Rydberg

Ordförande FARM Madeleine Yttergren

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Björn Herder väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Förra mötet pratades det bland annat om ett eventuellt samarr med SG-Fysik. Vi
tog även upp tiderna för flipperförbudet, där Daniel skulle skriva ut nya lappar med
de ändrade tiderna, det är dock inte gjort än. Det diskuterades även kårens plan att
eventuellt flytta pubrundan till fredagen istället för torsdagen. Slutligen så pratade
Stänkarn lite om både uthyrning av Focus till folk utanför sektionen, och hur DP
hanterar saker som ligger i öl-kylarna.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: Har varit på sektionskonspirationsdag. De har även arrangerat
Bandartjobang tillsammans med övriga Styret. Cissi var på FUM-möte igår.
Otto har beställt Herman Hedning. Han har även tagit upp frågan om att i
F2 har man labb till 13 för att sedan ha nästa föreläsning klockan 13.15, med
arbetsmiljöskyddsombudet på Chalmers. Han fick då veta att det inte fanns
något lagligt stöd för att ändra detta, men det borde förändras ändå, så frågan
ska tas med till Programrådet. Daniel har satt upp lappar. Tora har varit på
programrådsmöte. Där fick hon veta t.ex. att föreläsaren i industriell ekonomi
är inte så förtjust i att ha TM-are dit. Det var tydligen en fråga om brist på
respekt ifrån TMs håll.

• FARM: FARM har dragit igång sin aspning. Och håller på och förbereder för
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studiebesöket på Ringhals. De utvärderar även F-Dagen och förbereder sig för
att ta emot folk ifrån CERN som ska ha lunchföreläsning nästa torsdag.

• DP: Har DuPat och städat.

• Foc: Foc har haft ett möte, där de diskuterade vad de egentligen vill göra i
Foc och sådana där lite halvviktiga saker. De ska försöka beställa kläder. Har
utöver det här fyllt på automater och mekat flipper.

• SNF: Kasper har varit med kärnstyret på sektionskonspirationsdag, han har
även varit på UU-möte, där de diskuterade frågor som studentinflytande och
mediebild. SNF har även haft med med Christian von Schultz där de pratade
ihop sig om den kommande LATEX-föreläsningen. Kasper och Rasmus (Anders-
son i SNF) har haft en kursutvärderingsinfo för alla kursutvärderare på F.

• F6: De har haft Gasque i fredags, den var lyckad. De skickade även iväg tre
stycken på konflikthanteringskurs i helgen. Förbereder Lucia-sittningen till på
söndag.

§5 Sektions-
konspirationsdag

Representanter ifrån kärnstyret och SNF har varit på en konspirationsdag med öv-
riga styrelser och kåren, där de diskuterade viktiga saker. Det var mycket fokus på
traditioner. Bra, dåliga. Hur man främjar vissa och bryter andra.

§6
Instutionsråds-

representant
Teknisk Fysik

Cissi har nominierat sig själv som suppleant till instutionsrådet för teknisk fysik.
Cissi är 23 år gammal. Hon har körkort, hon har ingen större erfarenhet av sådana
här råd sen tidigare. Hon känner att hon kommer hinna med sina plikter.

Beslut: att välja Cecilia Hult till suppleant i institutionsrådet för Teknisk Fysik

§7 Tillsättning
av arbetsgrupp

för inval

Då ett av våra mål för det här verksamhetsåret är att förbättra våra invalsprocesser
tänker Otto starta upp en arbetsgrupp med just detta syftet. Med sig tar han Teddy
och Stänkarn. Kasper föreslår även Drill och Emma Hammarlund. Otto funderar
även på att fråga Mäsk och Japan, i egenskap av tidiga ordförande för DP respektive
F6. Syftet ska vara att ta fram en plan för själva invalsprocessen. Det kommer vara
fokus på det formella att välja in någon. Det ska inte ha jättemycket att göra med
själva aspningen. Cissi föreslår att vi tillsätter arbetsgruppen, och ger den till att
LV3 LP3 vara färdig med planen.

Beslut: att tillsätta en arbetsgrupp för att förbättra våra invalsproceser. I denna
arbetsgrupp kommer Otto Frost, Björn Herder och Simon Nilsson sitta med. De ska
ha en rapport färdig LV3 LP3.

§8 Styretluncher En fågel har viskat i styrets öra att man ska betala en förmånsskatt för lunch man
bjuder på. Spill har kollat upp det här med Skatteverket, och tydligen så ska man
betala 70 kr i förmånsskatt per person och tillfälle.
Jonatan frågar hurvida vi är berättigade viss ersättning för vårt ideella arbete. Om
man kan lösa det med att arvodera styret en viss summa, kanske 20 kr per möte.
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Otto har diskuterat frågan med en ganska kunnig person, sin far, som pratade lite
om hur man kunde bokföra det på diverse fulsätt, men att det i slutändan inte vore
värt det.
Det är givetvis väldigt tråkigt, då det är en stor morot för styret, men framförallt för
SNF, som gör ett hästjobb utan att egentligen få något annat för det.
Jonatan tar upp att vi kanske kan skippa lunchen för styret, men att SNF ska få
ha kvar sin, och om vi skulle kunna få den finansierad direkt via programmet. Spill
ska ta med sig frågan till kassörsforum, och även ta upp vad som gäller för våra
hoffel-luncher, ärtsoppe-luncher och sektionsmötesmat.

Beslut: att från och med nästa vecka sluta med styretluncher. Beslutet är inte
enhälligt.

Beslut: att Cissi och Kasper ska på nästa programrådsmöte undersöka möjligheten
att få finansierade måltider för SNF under deras lunchmöten.

§9 Proposition
om

alkoholförbudet i
Focus

Vad det gäller alkoholförbudet i Focus i nuläget så har inte det någon fast tidsgräns,
det ska gälla tills Focus blir insynat.
Vill vi lägga en proposition som förändrar detta?
Vi har ingen egentlig rätt att ge någon tillåtelse att dricka i Focus, men som Otto tar
upp så kan vi istället för att ha ett styretförbud försöka tydliggöra högskolans åsikt
i frågan, då det borde ha större genomslagskraft.

Beslut: att träffas tisdag lunch i kandidatorn för att diskutera fram en proposition
till sektionsmötet.

§10 Övriga
frågor

• Maillistor: Kasper undrar om man kan skicka mail till hela sektionen. Då får
man gå igenom Daniel.

• Kursutvärderingshäfte: SNF har ett förslag om att varje år trycka upp alla
kursutvärderingar i ett häfte för att sedan distribuera detta bland studenter
och föreläsare. Styret är inte helt negativa till frågan.

• Skyddsrond: Teddy tar upp att eftersom att det är skyddsrond nästa vecka
så behöver det röjas i skyddsrummet. Alla får se till att städa sina grejer. Cissi
skickar ut ett mail till andra berörda föreningar.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 17 november 2011.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 13:03.

Cecilia Hult
Ordförande

Daniel Svensson
Sekreterare

Björn Herder
Justerare
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