
Möte 2011/12:STYR-27
Styretmötesprotokoll 19 april 2012
Fysikteknologsektionen, Chalmers

Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

19 april 2012

Tid: 12:05
Plats: Styretrummet

Närvarande

Vice Ordförande Otto Frost
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Sekreterare Daniel Svensson
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Rustmästare DP Anton Olbers
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Ordförande SNF Malin Renneby
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Asp Rasmus Andersson
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§1 Mötets
öppnande

Otto öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Tora Dunås väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Förra mötet så pratades det lite om aspning, sen var det även en lång diskussion om
vad en incident är. Det diskuterades även Programrådet för Teknisk Fysik, där det
blivit lite prat om en pubrunde-affisch.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: har haft aspaktivitet igår med de som aspar ordförande till de
olika kommittéerna. Tora har varit på programrådsmöte för TM, där det pra-
tades om hur TM ska öka sitt intag till 55 platser. Det fanns funderingar på
vad det skulle göra med intagningspoängen och labbplatser. Det nämndes lite
om översyn naturvetenskap, men det påverkar inte TM så mycket.

• FARM: jobbar vidare med CERN-resan, som kanske kan bli av trots allt. Tho-
mas Nilsson har dragit i lite trådar så det verkar lovande. Aspningen fortgår, de
har i nuläget en asp och tar gärna emot överskottsaspar ifrån andra föreningar.
De har även haft med Otto och Malin på ett lunchmöte där de pratat om ett
samarbete för föreläsningar.

• NollK: jobbar mycket med nolluppdrag och modulen som har deadline till
helgen. Det har även tagits fram ett gemensamt phadderkontrakt, och de har
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bokat ett studiebesök till renrummet. Man jobbar även med att försöka boka
de stora sittningslokalerna till nollningen.

• DP: har haft en live-dup, lite aspning och gått på PR-kalas med sina aspar.

• Foc: har mekat flipper, fyllt på automater och serverat lite på Tjus bröllop.

• SNF: har haft aspning. De söker i nuläget övningsledare till höstens räkneöv-
ningar, och tar gärna emot intresseanmälningar. De har bokat Göran Johansson
ifrån MC2 till BSD som kommer vara i luftbryggan nästa torsdag.

• F6: har varit på asputflykt. Teddy har varit på Gasqueråd där det beslutades
att inga vardagsgasquer under cortegén kommer vara öppet längre än till ett
för då behövde man hyra in vakter. Detta påverkar dock inte F6 som har sin
gasque på en fredag.

§5
Sektionsaktiva-

tack

Det har varit ett flertal diskussioner om hur sektionsaktiva-tacken ser ut. Det har
varit många som inte varit nöjda med hur de ser ut i nuläget med Bandartjobang och
Bastu, och det känns som är någonting som är mer inriktat åt overallsföreningshållet
och inte åt alla våra sektionsaktiva. Teddy föreslår därför att vi en gång för alla ser
till att ändra på dessa.

Detta har diskuterats på ett stormöte förra terminen. Där framkom det att bastun
är ett uppskattat arrangemang, men bandartjobanget däremot kunde åka i Sverkers
soptunna. För mer information hänvisas till Stormötesprotokollet ifrån 20111207.

Otto tar upp det att vad det gäller Bandartjobanget så är det nog många som
vill ha en sittning, men det nuvarande formatet är kanske inte så trevligt. Det har
pratats mycket att om vi slutar att bjuda på vin på bandartjobanget så får vi en hel
del pengar över till att förbättra tackkalsen på andra sätt.

Ett populärt förslag ifrån Stormötet var att man skulle ersätta Bandartjobanget
med att gå på F-spex-föreställning.

Det tas även upp vilka det är som egentligen borde arrangera tackkalasen, och
då särskilt att F6 arrangerar bastukalaset. Någonting som flera tycker är konstigt.

Det är även så att i nuläget så riktar sig både bastun och bandartjobanget lite mot
samma folk, som man skulle ersätta någon med ett spex, en utflykt eller liknande så
kan man få in en större grupp sektionsaktiva. Det föreslås då att ersätta bastun, så
behöver inte F6 arrangera en bastu i en redan jobbig period. Detta möts dock med viss
tveksamhet, då det faktiskt är bastun som är det mer omtyckta av arrangemangen
i nuläget. Det föreslås då istället att man tar bastun på hösten istället, och sedan
ersätter vårtacket med något annat.

Anton tar upp att en möjlighet är att istället för att lägga allt arrangemangsansvar
på en förening så får de sektionsaktiva gemensamt en pott till att göra någonting med,
så får man ta tag i det själva. Detta är någonting som skulle kunna stärka banden
föreningar emellan om man faktiskt styr upp någonting gemensamt. Det pratas om
att ha det som någon form av sektionsaktiva-kick-off i anslutning till nollningen, det
blir nog dock svårt då de flesta har ganska mycket att göra däromkring.

F6 (i egenskap av de som lyfter denna punkt) får i uppdrag att till nästa sektions-
möte skriva ihop en motion om hur man kan förändra detta, och om övriga styret
håller med så blir det då en proposition.
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§6 Preliminär
verksamhetsplan

Kärnstyret ska på nästa sektionsmöte presentera en preliminär verksamhetsplan till
nästa verksamhetsår, och vill då gärna ha input ifrån övriga styret. De vill då gärna
att alla till nästa styretmöte läst igenom den gamla och kan komma med synpunkter.

Malin föreslår att man ska lägga till en punkt om att försöka inkludera de båda
programansvariga mer i utbildningen. Det skulle till exempel kunna ske om styret
som på datasektionen nyligen får arrangera ett programråd där man kan presentera
sig själva och sin verksamhet lite mer ingående.

§7 Reparation
av flaggstången

Anton, i egenskap av flaggmarskalk, berättar att linan till flaggstången är av, och att
det går inte byta jätteenkelt då den inte går att fälla, utan man behöver en gigantisk
nedrans kran eller en sån där häftig helikoptersak. Styret uppmärksammas därför att
man ska hålla ögonen öppna efter billiga kranar eller helikoptrar, eller kanske någon
duktig armborstsskytt.

§8 Övriga frågor • Reklam på Ftek: Tomas har med sig en fråga ifrån NollKs sponsschef Albin
om det är möjligt att sälja reklamplatser bland tillkännagivandena på Ftek för
företag som kanske inte har någon större anknytning till sektionen. Det gäller
i detta fall en frisörsalong. En sådan reklamplats skulle då innebära 500 kr till
NollK.
Det tas upp att det är nog inte populärt att blanda in ”irrelevanta” reklamtexter
ibland nyheterna, och särskilt inte för en sådan här förhållandevis liten summa
pengar. Man skulle kanske kunna ta ett högre pris, men det är fortfarande inte
populärt att ha den bland nyheterna.

Beslut: att inte tillåta reklam bland tillkännagivandena på ftek.

• Nya möbler till Focus: Spill tar upp en fråga om hur det går med att kolla
upp nya möbler till Focus. Anton berättar att det varit lite problem i kommu-
nikationen med programansvariga, men han jobbar på det.

§9 Nästa möte Nästa möte blir 26 april 2012.

§10 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Otto 12:44.
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