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Närvarande

Ordförande Cecilia Hult
Vice Ordförande Otto Frost (trillar in vid 12:24)

Kassör Nils ”Spill” Wireklint
Sekreterare Daniel Svensson

Ledamot Tora Dunås
Kassör DP Jeanette Warnborg

Ordförande F6 Björn ”Teddy” Herder
Ordförande FnollK Filip Hjort

Ordförande SNF Malin Renneby
Ordförande Foc Jonatan Rydberg

Ordförande FARM Tomas Rydholm
Ordförande DP Simon Nilsson (trillar in vid 12:30)

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Malin Renneby väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående möte så diskuterades framför allt de båda propositioner som skulle tas
upp på sektionsmötet. Det pratades även om bildandet av en Focusgrupp och lite om
Sektionens dag.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: Styret har arrangerat sektionsmöte. Det gick helt okej. Vår ena
proposition (den om stadgarna) gick igenom och ska då röstas om på nästa
möte. De har även i samråd med F6 arrangerat sektionens dag.

– Cissi har varit på ledarskapsutbildning, och ska därför utföra diverse bete-
endeexperiment på vårt kära styre de kommande veckorna. Hon ska även
på FuM-möte nästa vecka, där de bland annat ska ta upp frågan om den
gemensamma sektionsavgiften, något som det finns funderingar emot här
i styret.

– Tora ska ikväll på NU-möte. De ska ta upp hur man hyr sektionslokaler
och alkoholpriser på våra arrangemang. Teddy och Jeanette i egenskap av
representanter från arrande föreningar säger att de tycker det är bra priser
i nuläget.
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• FARM: Har lagat mat till sektionsmötet. De har även beställt mat till lunch-
föreläsningen med McKinsey som är nästa vecka. Det pratas även om CERN-
resan.

• NollK: Filip var i går på mos-möte (alltså ett möte för motaggningssamarbets-
organet). De fick där reda på en himla massa deadlines inför nollningen.

• DP: Har haft DuP. De har även byggt en klädhängare som är nästan färdig.

• Foc: Har gjort sönder 2 st flipper. De har även handlat inför FARMs matlagning
till sektionsmötet. De har även fyllt på automater.

• SNF: Har utvärderat LATEX-kursen. I stort sett alla personer är positiva, även
om många verkar känna att man kanske inte behöver ha den igen nästa år utan
kan ta den vart annat år. De har även varit på inspirationsdag på kåren där de
gick igenom lite hur studienämnder arbetar. De har även från kåren planer på
att ha något liknande CHARM fast för studienämnder under två veckor om en
månad. SNF är lätt skeptiska. SNF har även BSD nästa vecka där Lars Brink
ska prata.

• F6: Har arrangerat sektionens dag och sektionsbastu. Teddy var även i måndags
på GasqueK-möte där de trilskats med CCC angående biljettplatserna till CM-
gasquerna.

§5
Sektionsmötet

LP4

Vanligtvis brukar detta mötet ligga på tisdag lv6. Det råkar nu sammanfalla med
den 1a maj. Styret föreslår därför att vi har det på torsdag lv6 istället.

Beslut: att sektionsmötet LP4 kommer infalla den 3e maj, det vill säga torsdag lv6

§6 Regler på
Focus

Det är i nuläget lite otydligt vilka regler som gäller för Focus. Framförallt är de som
finns inte sammanställda. Det föreslås därför att vi för in dessa i styrdokumenten.
De regler som framförallt åsyftas är att alla alltid ska ha tillgång till microvågsugnar
(då där inte är insynat), att inga dryckesspel får utövas i Focus och det allmäna
dryckesförbudet i Focus. Det föreslås även att det ska finnas med vad som gäller för
affischeringsregler och att det ska tydliggöras att man ska städa efter sig (det kan
man ju inte förväntas veta...). Det är även intressant att veta vad man får släppa in
för människor. Får man ta med sig utomstående kompisar? Det får man tydligen om
man är ansvarig. Får man kasta ut dessa när de misssköter sig? Det får man tydligen,
gärna då via väktarna.

Det pratas även om ifall man ska sätta upp en lista med trivselregler i focus. Även
om inte det är en bra idé så skulle många uppskatta en möbleringsplan.

§7
Invalsproposition

Vår invalsproposition gick inte igenom på sektionsmötet. Detta berodde främst på
att kommittéerna inte kände att den var tillräckligt förankrad. Otto har nu planer
på att fortsätta med denna och tänker ha lite workshops där alla är välkomna för att
dela med sig av sina åsikter. Han ska prata mer med sin invalsgrupp för att planera
lite mer ingående.
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§8 Mål och
Visioner

Styret känner att vår verksamhetsplan är lite jobbigt formulerad, och det föreslås att
vi i stället anamnnar något liknande kårens med Vision, mål och delmål till skillnad
ifrån vår punktlista. Kärnstyret planerar att kika över detta lite, och tar gärna emot
tankar och åsikter. Det tas upp att målen måste vara mätbara, det ska inte vara
luddiga saker som man inte riktigt vet om man uppnått.

§9 SNF SNF har tidigare i veckan från ett mail ifrån vice perfekten för teknisk fysik där
de pratats om GU-fysiks dåliga ekonomi, och de har pratat om att försöka läsa
vissa kurser tillsammans med oss. Framför allt fasta tillståndets fysik och subatomär
fysik. Det kan bli problem framförallt med fastan då det redan i nuläget är väldigt
många som läser fastan, och det kan bli svårt att finna tider för laborationer åt alla.
Det pratas om att då de har längre läsperioder än oss, ifall de kan ha sina labbar
mot slutet, det vill säga runt Lv7. Frågan lyfts om de kommer ha den nödvändiga
kompetensen för att läsa subatomär fysik med oss då de läser den i tvåan men vi
läser den i trean. Det Malin framför allt tar med sig är att vi inte vill att nivån på
kurserna skall sänkas samt att det eventuella problemet med labbtider löses.

§10 Övriga
frågor

• Städsystemet i Focus: Jonatan undrar om det nya städsystemet i Focus
utvärderats något, det har det inte men det är ju värt att göra.

• Kårens åsiktsprogram: Kåren har reviderat sitt åsiktsprogram, och våra
förslag kom med. Det var bara vi och IT som hade skickat in något och alla
förslag hade kommit med.

• LaTeX-kursen: Malin pratar om att om man nu ska ha LATEX-kursen vart
annat år så finns det ju möjlighet att ha en annan kurs där åren emellan. Det
föreslås Matlab, men det känns som att det vore en svår kurs att hålla. Det
föreslås även att man ska ordna någonting med fackspråk.

• Klockor i Pascal och Euler: Det frågas vem man ska vända sig till för att
få upp klockor i Pascal och Euler. Det är lite oklart.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 23 februari 2012.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 12:58.
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