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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

15 mars 2012

Tid: 12:05
Plats: Styretrummet

Närvarande

Vice Ordförande Otto Frost
Kassör Nils ”Spill” Wireklint

Sekreterare Daniel Svensson
Ledamot Tora Dunås

Kassör DP Jeanette Warnborg
Sexreterare F6 Jonas Källén

Ordförande FnollK Filip Hjort
Ordförande SNF Malin Renneby

Representant Foc Johan Arvidson
Vice Ordförande FARM Dag Fahlin Strömberg

§1 Mötets
öppnande

Otto öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Filip Hjort väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående möte pratades om att köpa in nya bord och stolar till Focus, och hur
beslut skulle tas när vi fått lite mer information. Det sades även att vi skulle försöka
arrangera sektionsmötet i HB4. Vi pratade om aspningen, och hur vi skulle försöka
hålla oss ur varandras väg. Det diskuterades även Focus-regler, och hur kärnstyret
skall försöka kontakta GU för att prata med dem.

§4 Ommöblering
Styret

Cissi är här och meddelar tyvärr att hon kommer avgå som styret-ordförande, och
Otto får ta över hennes uppgifter. Hon kommer rent administrativt kvarstå som
styretordförande och skriva på viktiga papper och så. Förhoppningsvis ska det inte
påverka det löpande arbetet så mycket, men styret kommer inte ta sig an nya frågor
jätteentusiastiskt.

§5 Rundabordet • Kärnstyret: har inte gjort så mycket, det har varit aspplanering och aspfika.
Ska börja kika på överlämningar. Otto har fått kallelse till KU och FuM.

• FARM: har bytt datum på F-dagen till den 21/11 (onsdag lv4 lp2). Detta
då det tidigare datumet krockade med KTHs arbetsmarknadsdagar. De jobbar
även på CERN-resan, men det går lite tungt då Thomas Nilsson som tidigare
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hjälpt till en hel del inte hann göra detta i år. De jobbar även med aspning och
har nästa vecka en lunchföreläsning med Tria på tisdagen.

• NollK: har letat spons på Gibraltargatan och Landala. Hade igår phadderin-
fömöte. Det var även minimos i tisdags. Där pratades det om att det ska komma
ett centralt phadderkontrakt.

• DP: har haft ett par DuPar, aspning, och planerar inför morgondagens pubrun-
da.

• Foc: har handlat idag, och de har även mega-mek-dag idag. Aspningen har
även kommit igång ordentligt, och de har nu åtta aspar. De har även lagat
Focumama.

• SNF: har haft aspfika. De planerar för cocktailpartyt, och även för deras räk-
nestugor.

• F6: har arrat ET-raj. I övrigt så rullar deras aspning på, idag är det te-provning
med scones.

§6 Översyn
Naturvetenskap

Igår var det fasövergång för Översyn Naturvetenskap. Malin var där och det började
med att Martin gick igenom översynen, och sen pratade även Jana och Håkan om
våra program. De var inga större förändringar.

Det pratades även om ifall man ville ha en block med gemensamma kurser över
utbildningsområdet, så om man t.ex. som fysiker som vill inrikta sig på biokemi så
kan man välja bland 15 poäng valfria kurser. Det var dock diskussioner om hur många
poäng kurserna skulle ligga på.

Det pratades även om man skulle ha en gemensam miljökurs, där man får ta
sig an ett projekt i blandade grupper. Det skulle då ligga i det tredje året. För TM
pratades det inte om några större förändringar, men för F pratades det om att införa
fler ingenjörsmässiga kurser, kanske då på bekostnad av Subatomär Fysik.

Det pratades även om att starta en uppföljning med personer som hoppar av, för
att få en bättre inblick i varför.

Det pratades slutgiltligen om MTS-kursen, och att det ska startas en utredning
för att ta reda på vad studenterna egentligen tycker om dessa kurser.

§7 Avstämning
aspning

Otto tar upp denna punkt då det kan vara bra att stämma av hur aspningen faktiskt
går för föreningarna, om det finns tillräckligt många sökande, om det har varit något
problem eller dylikt. Även hur man hanterar om man har många sökande.

Malin tar upp att de har pratat om det i SNF, och hur det är så att många som
skulle trivas i en förening som SNF vet inte riktigt om detta, och hur de därför jobbar
med att kontinuerligt gå ut med information.

Dag tar upp att det verkar inte vara många som känner till att FARM ens söker
folk, och de försöker därför profilera sig mer.

Det tas upp att i föreningar som framförallt F6 och DP där man får välja bland
flera aspar som man ofta festar med och dylikt så ska man vara beredd på att det
kan bli missämja i gruppen när insikten börjar komma att alla inte kan komma med.
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Får man sådana problem ska man inte tveka att ta upp detta med styret, då det
faktiskt finns en hel del erfarenhet där.

Otto pratar om att han hade tänkt sig att när invalet närmar sig så kommer han
besöka lunchmöten hos föreningarna för att stämma av och höra hur de resonerar.

§8 F-spexet • Nyckel till F-spexet: F-spexet vill låna en nyckel in till styretrummet som de
kan ha under sina föreställningar så de kan använda det som sminkloge. De har
haft så tidigare år och de har varit duktiga med att städa efter sig. De skulle
då behöva styretrummet ifrån strax efter lunch.

Beslut: att under föreställningsveckan ge F-spexet en nyckel till
styretrummet.

• Access till F-spexet: F-spexet vill under sina föreställningar ha access ner
till soprummet så de kan slänga sitt skräp. Jak tar upp att det finns ett soprum
som man inte behöver speciell access till vid DD4.

§9 Övriga frågor • Studentförteckningar: Jak tar upp att som sektionsfotograf vore det väldigt
bra med en förteckning med alla som går på sektionen, något som är väldigt
svårt att arrangera då både kåren och högskolan är väldigt restriktiva med att
dela ut personuppgifter. Det tas upp att vi borde ha möjlighet att få ut listor
på vilka som betalat sektionsavgift och Spill ska undersöka detta mer.

• SNF: SNF vill att årskursrepresentanterna ska få möjlighet att skicka ut mail
till årskurslistorna. Det går i nuläget, det är bara det att Daniel behöver god-
känna utskicken, så om man vill skicka ut kan man även skicka ett meddelande
till honom som förklarar varför man vill skicka ut det.

• Mailutskick: Malin tar upp att man borde kanske skicka ut grejer, som till
exempel dagordning för sektionsmöten på maillistorna då det kan vara lite svårt
att hitta detta på Ftek. Det är dock många redan nu som klagar på många
utskick så man kanske ska ta det lugnt med detta.

• Skyddsrumet: Jak tar upp att skyddsrummet ser ut som fasiken, och det bor-
de verkligen styras och, och då framförallt tydliggöra vart de olika föreningarna
får ha sina grejer. Detta är en punkt som behöver tas upp flera gånger.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 22 mars 2012.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Otto 13:00.
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