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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

22 mars 2012

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

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
Vice Ordförande Kåren Axel Jarenfors

Asp Martin Lundgren
Asp Ida Kläppevik
Asp Annika Lundqvist

§1 Mötets
öppnande

Otto öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Malin Renneby väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Förra mötet meddelade Cissi att hon i praktiken skulle avgå som mötesordförande
och att Otto skulle ta över hennes uppgifter. Det pratades om aspning och om vad
som kommit ut ur Översyn naturvetenskap. Vad det gäller aspningen så uppmanade
styret att man vid problem skulle prata med oss, då det finns en hel del erfarenhet i
gruppen.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Otto har varit på KU-möte, där diskuterades bl.a. medlemsnytta och no-
mineringar till ny studerandeombudsman. Det pratades även om arbets-
marknadsgrupper, men det ska Otto ta med FARM. Han räknar även
studieplatser.

– Spill har pillat med bokföring.
– Daniel har pillat med protokoll.
– Tora har bokat sektionsmöteslokal.
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• FARM: hade i tisdags lunchföreläsning, det kom inte så mycket folk men det
var uppskattat ifrån föreläsarnas skull iaf. De har även jobbat med aspning och
CERN-resan, som tyvärr ser ganska mörk ut just nu. Jonatan föreslår att man
ska prata med en Tünde Fülöp som har fusionskurser, hon har tydligen vissa
kontakter.

• NollK: har skickat TM och Kyl på SUS-utbildning. Ska i helgen på nollK-
utbildning.

• DP: har haft pubrunda och fortsätter med sin aspning.

• Foc: har mekat flipper, fyllt på automater, varit sköna och bestämt aspaktivi-
teter.

• SNF: har haft cocktailparty, det gick bra förutom att det var på en fredag så
det var ont om folk. De har pratat aspning och fikautdelning till F1/TM1 (då
de utvärderat mest).

• F6: har haft kalas. De planerar för sin asp-gasque som ska vara på lördag nästa
vecka, och de planerar även sin CM-gasque tillsammans med data.

• KL: förbereder sin överlämning, och även nästa års budget och verksamhets-
plan, föreslag mottages gärna via mail. Den nya kårledningen ska väljas in
nästa vecka, och det saknas i nuläget en vAO/CharmO (vice ordförande i ar-
betsmarknadsutskottet/projektledare för Charm 2013), och föreslag mottages
gärna även där. Man kan även fram till imorgon bitti kandidera till FuM.

§5 Sektions-
finansiering

Axel berättar om sektionsfinansiering, som är en punkt som ska upp i FuM nästa
vecka. Det finns ju önskemål ifrån kåren att alla sektioner ska betala lika mycket
i sektionsavgift, 40 kr, till skillnad ifrån våra 50 kr (detta skulle då minska våra
direkta intäkter med ungefär 8000 kr). En majoritet av sektionerna är positiva, men
F-sektionen har ju varit stillsamt negativa, och Axel vill därför veta mer varför. En av
anledningarna är att de olika sektionerna erbjuder ju sina medlemmar olika mycket,
och det vore därför konstigt att det skulle kosta lika mycket att vara med i de alla.
Axel tar då upp att i många fall så erbjuds inte alla dessa tjänster till masters-
studenter i lika stor utsträckning som till studenter på grundutbildningen, och man
kan därför anse att de skulle behöva betala mindre, enligt samma tankegång. Han
pratar även om att man planerar att införa en slags fond ifrån avgifterna som de
olika sektionerna kan använda sig av, och denna skulle då ligga på dryga 200 000 kr
per år.

Teddy tar upp att detta kan leda till mycket mer administrativt arbete i att
få ut pengar. Axel tar dock upp att ifrån kårens sida blir det väldigt lite extra
administration, men en mycket bättre kontakt med sektionerna, och att det bör inte
vara alltför jobbigt att äska pengar.

Malin frågar om vem som fattar beslutet om äskningarna, och det skulle i detta
förslaget vara kårstyrelsen. Hon tar även upp att det kan bli svårt för medlemmar
att få en inblick i vad som händer om sådana beslut flyttas till kåren, men det anser
inte Axel. Otto frågar om hur processen skulle se ut när styrelsen får in en förfrågan.
Ärendet skulle då ta upp i styrelsens kallelse, och mötet där detta diskuteras kommer
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protokollföras så att alla medlemmar kan ta reda på hur frågan diskuterats, och om
beslutet går igenom och protokollet blir justerat så går vO till ekonomiavdelningen
och löser det.

Axel tar även upp att eftersom att det i nuläget är så att man måste betala sin
sektionsavgift för att få ut sin examen så är det orimligt att be olika människor betala
olika mycket för att få ut sin examen.

Jonatan tar upp att det är viktigt att känna att ekonomin är sektionens egen,
annars kan det kännas väldigt svårt att till exempel som vi skjuta till extra pengar
till SNF så att det ska kunna ha sina cocktailpartyn.

Andra positiva saker med förslaget som tas upp är att man skulle bli mer bunden
att göra saker man åtagit sig, så att de inte bara skjuts upp till framtiden, och även
de faktum att man får ”jobba” lite mer för sina pengar, vilket gör att man använder
de mer ansvarsfullt.

Riktlinjerna för hur pengarna ska fördelas är ännu inte spikade, men de skulle
KU isåfall jobba med att ta fram.

Malin frågar hur man ska vikta det faktum att sektioner har olika många med-
lemmar, och det svarar Axel att det får man ju se från fall till fall i hur mycket man
begär och till vad.

Sänkningen i sektionsavgift skulle innebära att det försvann några procent av våra
tillgångar, som man då kan fråga kåren om.

Axel tar upp att han vill gärna ha en indikation om hur vi tänker säga här ifrån
F, om vi är positiva, neutrala eller negativa.

Styret är av olika åsikter, men överlag svagt skeptisk, även om det finns både de
som är positiva och de som är neutrala.

§6 Möte med
Teknisk Fysik

Delar av kärnstyret och SNF blev igår bjudna på lunch av Peter Apell och Göran
Wahnström, prefekt och vice prefekt för Teknisk Fysik. De hade ingen direkt agenda,
utan det var mer en allmän diskussion om utbildningen. De pratades att de, och
även andra institutioner känner att de glidit ifrån grundutbildningen, och att man
har dålig koll på dem tills man börjar med mastern. De pratades därför om hur man
kunde förbättra kontakten mellan instution och program. Från vår sida tog vi därför
upp att det vore bra om man under utbildningen fick bättre inblick i vad en teknisk
fysiker faktiskt gör. De hade en förvånansvärt god kontakt med näringslivet och det
pratades därför om till exempel gästföreläsningar/lunchföreläsningar ifrån alumner,
något som FARM och SNF ska diskutera mer med institutionen.

Det pratades även om ExpFysen som kurs. Och de håller på att utvärdera den
nu. Det är ju en kurs många har ett komplicerat förhållande med. Det är ju väldigt
få som läser den som tycker om den, men när man väl är färdig så känns den väldigt
vettig. Det pratades då om hur man kunde förändra upplägget på kursen, då det i
nuläget är mycket onödigt huvudbry i kursen, tillexempel i det att man inte känner
att man vågar ställa frågor för det påverkar ju direkt betyget. Jonatan tar upp att
man kanske kan införa ett slags mentorskap där äldre studenter hjälper de som läser
kursen för tillfället.

Det pratades även om hur den tidiga utbildningen ser ut, och om man känner att
den finns förankrad i verkligheten eller om den bara är väldigt abstrakt.
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§7 Nomineringar
ny Studerande-

ombusman

Då nuvarande studerandeombudsman ska sluta till sommaren så är det dags att leta
efter en ny. Studerandeombudsmannen är den man går till om man som student
känner att man är missnöjd med. Han verkar även som en form av advokat för
studenter som hamnat hos diciplinnämnden.

Kåren är därför på jakt efter förslag på en ny sådan, då detta i högsta grad är en
förtroendepost. Så har man något förslag får man gärna nominera genom att maila
uo@chs.chalmers.se.

§8 Övriga frågor • Jämlikhetsutbildning: Filip frågar om det kommer vara någon jämlikhets-
utbildning i år, vilket det ska vara.

• Sektionsstyrelsekonspirationskväll: Axel tar upp att den 15e maj är det
Sektionsstyrelsekonspirationskväll, och man får gärna komma och träffa de and-
ra sektionsstyrelserna.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 29 mars 2012. Till vilket Teddy tar upp att vi bör prata om vad en
incident är.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Otto 12:52.
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