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Närvarande

Ordförande Cecilia Hult
Vice Ordförande Otto Frost

Kassör Nils ”Spill” Wireklint
Sekreterare Daniel Svensson

Ledamot Tora Dunås
Matchef DP Mattias Rudefeldt

Ordförande F6 Björn ”Teddy” Herder
Ordförande FnollK Daniel ”Drill” Andrén

Ny Ordförande FnollK Filip Hjort
Ordförande SNF Kasper Westman

Representant Foc Anton Dalsmo
Ordförande FARM Madeleine Yttergren

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Daniel Andrén väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående möte pratades det lite om Sektionens dag.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: Cissi har varit på KU-möte och på FUM-möte. Otto har varit på
SU-möte, där de diskuterade invalssystem. Det ska tydligen även byggas lägen-
heter i gamla huset för Matematiska Vetenskaper. Chalmers Studentbostäder
ska se över sina krav, och göra det lättare för sambos att flytta ihop och isär,
de ska även sätta ett tak på 6 år och funderar på att införa en studietaktsgräns,
kanske runt 25% tagna procent. Daniel pillar med sektionsmötesprotokollet.

• FARM: De försöker få in nytt folk. De skriver även överlämningar, utvärde-
ringar etc.

• NollK: Har haft inval. De jobbar även med slutspurten vad det gäller utvärde-
ringen av nollningen. Nya NollK jobbar på att fixa overaller, diskuterar märke
och planerar julbord.

• DP: Har tillsammans med F6 och FnollK arrangerat Tre nyanser av svart. De
jobbar nu med julbordet och lite smått med hemliga resan till aspningen. De
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ska även gå på PR-forum på måndag. Det verkar vara en nyuppstartad variant
av typ Gasqueråd fast då för PR-föreningar.

• Foc: Har handlat julmust till drickomaten. De hade även CFS här igår.

• SNF: Har haft BSD. Säljer nu biljetter till LATEX-kursen. De planerar också
inför vårens verksamhet. Det jobbar även på att ha ett episkt Cocktail-party i
LP3 tillsammans med KfKb och K. De letar även efter VBL.

• F6: Planerar inför våren. Kommande ET-raj får en liten mer pubkänsla. Ska
ikväll på Gasque-råd.

§5 Incident Cissi har pratat med SO, och han har fört processen vidare till högskolan, och det
ligger nu lite mer i deras händer. Vad det gäller Styret kommer vi inte göra mer nu
än att kontrollera så att det följs upp. Frågan tas upp hurvida det kan förtydligas att
vi i Styret skulle uppskatta om människor som sett någon incident kontaktar oss.

§6 CFS-access Chalmers Flipper-Sällskap vill gärna ha access till Focus då vi har ganska najs flipper-
spel.
Dalsmo som gammal styrelse-medlem i CFS berättar lite hur det fungerar på Data och
Elektro där CFS har access. Och föreslår som både gammal CFS-are och nuvarande
Foc-are att vi låter CFS sköta kontrakt-delen samtidigt som vi sköter enbart själva
access-delen. Kontraktet bör dock innehålla information om alkoholförbudet.
Det har tidigare pratats om att bara ge utvalda medlemmar access, men då det verkar
vara ganska få medlemmar överlag så resoneras det att det är lika bra att ge allihopa
access.

Folk är allmänt lite restriktiva mot att ge ”utom-socknes” access till Focus. Be-
slutet går till omröstning.

Beslut: att ge CFS kollektiv access till Focus, men F-styret måste kontrollera
kontraktet först.

§7 Access till
Nolluppdrags-

chef

Drill tar upp ett önskemål om att nolluppdragschefen vill ha access till skyddsrummet.
Det är rimligt att en förening har två stycken med access (i nuläget är det bara
ordförande).

Beslut: att ge nolluppdragschefen i FnollK skyddsrummsaccess

§8
Konflikthantering

Representanter ifrån F6 var för ett tag sedan på en kurs i konflikthantering som de
verkligen uppskattade, den innehöll tydligen nästan allt. Det ska tydligen vara en
sådan till våren igen, och de rekommenderar verkligen fest-arrangerande föreningar
att vara där.
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§9 Presentation
av Styret

Cissi föreslår att vi skjuter på den här gamla jäkla punkten till LP3, och rekommen-
derar att Tora letar upp en tid LP3LV1 där vi kan presentera oss för både ettor,
tvåor och treor.

§10 Sektionens
dag

Madde har pratat med Oscar som pratat med Forum för tekniska fysiker om vad de
extra pengarna vi får ska gå till, och de vill helst att de går till någonting extra. Typ
spex eller kör-framträdande.

Det har föreslagits att utöka sektionens dag med bl.a. en poster-utställning i
Signes där de olika föreningarna får presentera sig. Det vore även intressant med en
föreläsning på fredagen, där gamla F-are kan berätta om F.

§11 Tjejgruppen Det finns intresse för att starta en tjejgrupp här på F. Detta dels på grund av att
som det ser ut i F2 nu är det bara en sjättedel tjejer gentemot en tredjedel när de
började. Förslaget var väldigt genomtänkt med föreslag på fikastunder och dylikt.
Det de vill ha av oss är tillåtelse att prata på föreläsningar, göra reklam på Ftek och
dylikt. De ville även till idag få ett litet bidrag till fika, någonting som nekades då vi
inte haft möjlighet att diskutera det. Hur vi än gör i frågan så är kårens policy att
man inte får utestänga någon, så även killar måste vara välkommna.

Otto berättar att på Data har man haft en slags tjejgrupp med ett visst mentor-
skap mellan årskurserna, nu ser ju visserligen deras phaddergrupps-system annorlun-
da ut än vårt, men det kanske skulle vara bra här ändå.

Mattias tar upp att gör man det inte ordentligt så är det stor risk att gruppen
ses som ett skämt, och det man åstadkommer är att peka ut minoriteter.

Det verkar som att Styret anser att det bästa vore om gruppen startas upp så att
säga utanför sektionen, och kanske kan ansöka om medlemskap senare, när de är lite
mer välstrukuterade, så får vi ta ställning då. Det är ju överlag ett väldigt trevligt
initiativ.

§12 Övriga
frågor

• Skyddsrummsacces: FARM skulle uppskatta skyddsrumsaccess, framförallt
för att komma åt vagnarna som finns där inne för att transportera mat och
dylikt till lunch-föredrag. Även SNF vill ha det till vagnarna åt sina cocktail-
partyn.

Beslut: att ge Ordförande och vice Ordförande i både FARM och SNF access
till skyddsrummet. De får dock ingen förvaringsplats.

§13 Nästa möte Nästa möte blir 8 december 2011.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 13:02.

Cecilia Hult
Ordförande

Daniel Svensson
Sekreterare

Daniel Andrén
Justerare
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