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Närvarande
Ordförande Cecilia Hult

Vice Ordförande Otto Frost
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

Representant Foc Unni Engedahl
Ordförande FARM Tomas Rydholm

§1 Mötets
öppnande

Cecilia öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Tomas Rydholm väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående möte rapporterades det ifrån FuM. Det bestämdes att vi detta möte
skulle fatta beslut om inköp av stolar och bord till Focus. Kärnstyrets förslag på
Focusregler gicks igenom, och vi kom fram till att vi detta möte skulle fatta beslut i
frågan. Det diskuterades även Focus-regler, och vi kom fram till att detta skulle tas
upp idag igen. Det pratades även om at införskaffa en ny spis till Focus.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Cissi har i tisdags varit på KU-möte. Hon ska på fasövergång för översyn
naturvetenskap under Lv1.

– Otto har pratat med Kent i måndags. De diskuterde möjligheten att skaffa
nya soffor till Focus. Det sade han att det var jättesvårt för att det är så
fruktansvärt dyrt. Det pratades även om en nyckel till proppskåpet, och
det var en väldigt känslig fråga då man kom åt en väldans massa ställen
med det. Vad det gäller en ny spis så kunde han fixa en ny vanlig spis,
och när Otto sa att vi ville ha en varmluftsugn så sa han att det var svårt,
då det inte riktigt är en optimal miljö för sådana. Det pratades om att
ifall vi kunde få en industrispis så kan ju styret gå in och betala eventuell
mellanskillnad, men det ställer ju krav på ventilationen, som han förövrigt
har sagt åt folk att fixa, det har bara inte hänt något än.
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• FARM: har haft lunchföreläsning med McKinsey. Det var tydligen uppskattat.

• NollK: fastställde bastu-tider på MOS igår.

• DP: har haft DuP. De har även haft aspplaggstillverkning och småbörjat med
aspningen.

• Foc: har lyckats förstöra Focumama, det strular med myntinkastet. Även Foc
har aspning. De hade förra veckan tillsammans med DP FlipperDuP, där de
hade lånat in lite flipper ifrån Data.

• SNF: har haft en liten debatt med kåren, då de har lite dålig framförhållning
vad det gäller arr, och dels att de förväntar sig att SNF ska ordna upp ar-
rangemang för hela Chalmers och finansiera själva, alternativt öppna upp sina
cocktailpartyn för hela Chalmers, något SNF inte gick med på. De har även
planerat inför nästa cocktail-party. Även aspning är planerad, och de ska ha en
aspfika i Lv1.

• F6: har aspning som rullar på. De har haft planeringsmöte infört ET-rajet.
Teddy och Filip ska på Gasqueråd ikväll där de ska diskutera bokning inför
nollningen och bokning inför CM.

§5 Bord och
Stolar

Anton har tagit fram ett förslag på att köpa in 6 bord och 24 stolar. Han har skickat
detta till Martin som sedan vidarebefodrat frågan till Jana där det ska diskuteras
hur mycket pengar vi kan få hjälp med. Frågan får tas upp igen när vi fått reda på
hur det går.

§6 Sektionsmöte Ligger torsdagen den tredje maj. Tyvärr är HA1 bokad hela den dagen, så Cissi
undrar om det finns någon annan favoritlokal. Hon föreslår HB4. De övriga styret-
medlemmarna gillar detta.

§7 Sektions-
konspirationskväll

Tisdag Lv1 är det sektionskonspirationskväll, som kärnstyret ska gå på, och Cissi
passar på att kolla med övriga styret om någon där vill gå.

§8 Aspning Styret har nu lagt sitt asp-schema, SNF jobbar fortfarande på sitt. DPs och F6
scheman är satta. Foc tar sin aspning lite som det kommer. Det föreslås att Foc
skaffar en maillista så att de kan nå ut till alla intresserade. FARM har inte påbörjat
sin aspning än.

§9 KU-möte Cissi var i tisdags på KU-möte. Där pratades det dels om sektionsfinansiering (det
förslaget som inte gick igenom på FuM). Det pratades om att det var mycket topp-
styrning och dålig sektionsförankring. Det finns sektioner som är både för och emot
förslaget.

Det pratades även om det nya block-scheman, som ska införas på hela Chalmers
utom för F och K, som har labbar som förstör allting.

Det pratades även om kontinuitetsdokument, något som kåren ska försöka cent-
ralisera.
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Det diskuterades instutionsråd och programråd, och hur det fungerar på övriga
program. Det är i stort sett bara på F det fungerar hyfsat bra.

Förra veckan drogs CSN-utredningen om antalet studieveckor igång. Vi har ju
36veckorsterminer, något som inte är riktigt förenligt med CSNs regler. De andra
tekniska högskolorna som läser som vi viker sig en efter en, så snart riskerar vi att
vara ensamma kvar med detta system, något som kan göra det svårt för oss att
fortsätta som vi gör. Just nu är vi ju del av ett treårigt undantag till reglerna med
detta år som första året.

Det pågår även en HSV-utvärdering, där de olika civilingenjörsprogrammens kva-
litet utvärderas, något Cissi ska försöka prata med Jana om.

§10 Focusregler Kärnstyret har återigen kollat igenom Focusreglerna, de ser ut som förra gången,
bortsett från att det är tillagt att vi har ett alkoholförbud, och även en punkt om att
avvisa folk. Det som återstår nu är att diskutera med GU om vilka regler de har.

Beslut: att kärnstyret ska kontakta GU för att se vad de har för regler

§11 Övriga
frågor

• Samläsning med GU: SNF har fått ny information om att GU vill faktiskt
inte alls läsa vissa kurser med oss, då detta skulle vara för jobbigt administra-
tivt.

• Mastersinformation: Det är många som tycker att mastersinformationen lig-
ger dåligt nu förtiden när den ligger i Lv7, så SNF ska försöka prata med
programmen om detta

• Ottos invalsgrupp: Otto planerar att ha ett öppet möte angående invalspro-
cesserna, och undrar hur han bäst kan nå ut till sektionen. Det föreslås att lägga
upp det på ftek, lägga in i nyhetsbrevet samt att skicka till sektionsaktivalistan.

• Bagerischmageri: Spill tar upp att när det nu har varit två stycken tårtbjud-
ningar i Focus så kanske det är läge att utvärdera detta, och om sektionen
tycker att det är värt det. Det kostar ju faktiskt en viss summa pengar.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 15 mars 2012.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Cecilia 12:48.
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