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Närvarande

Ordförande Cecilia 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 Filip Hjort

Ordförande SNF Malin Renneby
Ordförande Foc Jonatan Rydberg

Ordförande FARM Tomas Rydholm
Kårens Representant Axel Jarenfors

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet, och passar även på att berätta lite för våra nya styret-medlemmar
hur de här mötena fungerar.

§2 Val av
justerare

Filip Hjort väljs till justerare. Kommer han kunna resa sig ur sin företrädares enorma
skugga?

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående möte så tillsattes det en arbetsgrupp för att se över våra stadgar och
reglemente. Vi utvärderade även läsperioden som gått lite smått och fyllnadsvalde
en ledamot till FARM. Vi pratade om hurvida F-spexet skulle få en nyckel till sty-
retrummet och kollade in SNFˆ TMs förslag till verksamhetsplan.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: Cissi har varit på möte med Översyn Naturvetenskap, det verkar
där inte bli några ändringar på TM, och bara små på F. Hon har även varit
på möte där de utsett en vinnare till Bert-Inge Hogsveds pris för entreprenörs-
skap. Otto hade i tisdags möte med sin arbetsgrupp. Nils har gått igenom sin
bokföring. Daniel ska ha möte med sin arbetsgrupp imorgon.

• FARM: Letar efter vice ordförande och alumniansvarig. De har några intres-
serade. Thomas har tillsammans med föregående ordförande Madeleine jobbat
med överlämningen.

• NollK: Får i nuläget sina överlämningar och planerar lite smått.
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• DP: Jobbar med pubrundan som är ikväll. Planerar även aspning.

• Foc: De ska på lördag meka flipper, och smygstartar även sin aspning.

• SNFˆ TM: Har idag Cocktailparty, där de arrar tillsammans med SNKfKb
där temat är översyn naturvetenskap. De hade igår sin första kvälls-föreläsning
i LATEX. De har tillsammans med Håkan och Jana skrivit om formuleringen för
guldäpplet så att det nu även gäller TM.

• F6: Har planerat gasque-eftersläpp till nästa vecka. De var förra helgen på
gasque-utbildning och jobbar i nuläget med aspningsplanering.

§5 Axel är här Axel Jarenfors presenterar sig. Han är vår kontakt på kåren och råkar även vara
gammal F-are. Vill man nå honom så tar han gärna mail på vo@chs.chalmers.se. Han
berättar även om den kommande kassörs-utbildningen.

§6 Info om
sektionsstyrelse-

utbildning

Lördag lv5 är det utbildning för sektionsstyrelser. Kärnstyret och Teddy har redan
varit på en sådan men rekommenderar de övriga att gå.

§7 Presentation
av styret inför

klasserna

Planen är att vi nästa vecka ska presentera oss för folket här på sektionen. Detta
genom att hälsa på de olika klasserna på raster. Tora har kollat upp tider som hon
skickar ut på mailen.

§8 Teambuilding Förslaget är söndag LV3 (den 5e februari) vid 17.00, och att man då kanske till
exempel går och äter.

§9 Sektionens
dag

Den 11 februari är det klockan 18.30 en två-rätters caterad måltid för sektionen.
SNFˆ TM har ännu inte fått någon inbjudan att maila till föreläsare men det fixar
Cissi. Det finns inga särskilda fasta hållpunkter annat än utdelning av guldäpplet,
Bert-Ingve Hogsveds pris, ett litet prat ifrån styret och kanske ett litet framträdande
från F-spexet.

Cissi föreslår ett möte mellan kärnstyret och representanter från F6, FARM och
SNFˆ TM där vi bättre kan styra upp. Det blir onsdag klockan 17 i styretrummet.

Vad det gäller postersutställningen ska Otto prata med Teknisk Service om att
få låna skärmar på vilka vi kan sätta upp våra affischer.

§10 F-spexet Martin Lundgren och Joakim Strandberg är närvarande i från F-spexet. De vill bo-
ka Focus till sina vårföreställningar. De vill ha till fem föreställningar + dagar för
riggning och städning. De vill framförallt ha Focus veckan innan påsklovet, det vill
säga läsvecka 3 lp4. Tanken är att bygga den 24e mars, och sedan ha fem föreställ-
ningar där efter. De kan även tänka sig att knö ihop sig i bardelen när de inte har
föreställning.

Beslut: F-spexet får boka Focus från den 24e mars till den 1a april.
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§11 FuM Jonatan och Axel rapporterar från gårdagens FuM-möte där de röstade igenom en
proposition att man ska framföra att kårens åsikt i frågan om förlängningen av Karin
Markides rektorskap är att man ska snarare hålla ett öppet val. Ifall inte styrelsen
beslutar om att hålla ett öppet rektorsval röstade FuM igenom att kårens representant
i styrelsen ska reservera sig mot beslutet.

§12 Aspning Då en majoritet av medlemmarna i styret ska ha aspning under det kommande halv-
året så öppnar Cissi upp för en liten pratstund om hur aspningen kommer se ut det
kommande året. Foc berättar att de har lite svårt att hitta aspar. De har ju dock
alltid haft en liten dold aspning så det går ju att jobbas med.

DP har ännu inte börjat planera, men det kommer se liknande ut som förra året.
F6 har börjat spika datum och liknande.

Tomas tar upp att svårigheten med FARM att få aspar kan bero på att det oftast
är aspning för andra ”mer populära” föreningar med många aktiviteter så att det är
svårt att hitta datum när man kan få in aspar. Otto föreslår att man ska rikta in
aspningen mer på de äldre studenterna, då det är dessa som har mest nytta av att ha
kontakt med företag, och det är även dessa som företagen oftast är mest intresserade
av.

Även SNFˆ TM har ju svårt att få aspar, och Malin pratar om hur detta kan
bero på att studenterna inte inser hur viktiga både FARM och SNFˆ TM är. Det
påpekas att man även kan framhäva mer att dels är det faktiskt väldigt kul att vara
med i en förening, och dels är det en väldigt meriterande erfarenhet när man ska ut
i arbetslivet.

§13 Övriga
frågor

• FARM: FARM arbetar med att ta fram en ny logotyp för F-dagen, då baserad
på sektionsloggan med en Chalmersmössa på F-et. Styret är positivt.

• Klädtryck: Jonatan frågar hurvida man kan få bidrag till klädtryck. Det är så
att kommittén kan betala tryck, men medlemmarna får köpa sina egna kläder.

• Bord: Anton frågar om hur man ska gå till väga för att få pengar till att
köpa bord till Focus. Om det gäller Focus-fonden så går man genom styret.
Spill passar då på att säga att sektionen har väldigt mycket pengar så har man
något förslag på inköp så är det bara att komma till Anton eller Styret.

• Malin: Malin tar upp att hon gärna vill ha vidarebefodrat den remiss om
kårens åsiktsdokument som skickats ut.

§14 Nästa möte Nästa möte blir 26 januari 2012. Vi ska då ta upp sektionsbastun, en remiss om
kårens åsiktsdokument och även arbetet i Ottos arbetsgrupp.

§15 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 13:01 med en uppmaning att sprida ordet om Guldäpplet
så att det inkommer nomineringar till SNFˆ TM.
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