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Närvarande

Ordförande Annika Lundqvist
Vice Ordförande Marcus ”Mäsk” Birgersson

Kassör Rasmus ”Raz” Andersson
Sekreterare Annika ”Ankan” Johansson

Ledamot Josef ”Jossan” Hansson
Ordförande DP Mikael ”Håkan” Wallroth
Sekreterare F6 Milica ”Duracell” Bijelovic

Ordförande FnollK Filip ”Fanta” Hjort
Ordförande SNF Pontus Granström
Ordförande Foc Johan ”Jak” Arvidson

Ordförande FARM Dag Fahlin Strömberg

§1 Mötets
öppnande

Annika öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Josef Hansson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Annika har varit på FuM-möte, det var ok. Har pratat budget och krånglat
med instutitionsrådsrepresentanter.

– Mäsk har varit på SU möte med introduktion av nya. De diskuterade
likabehandlinsplanen, pratade om Jämk, som är ett likabehandlingscafé
vilket hålls ikväll kl 17 i Vera Sandberg. Läsårsindelningen diskuterades,
den kommer tas 2013 eller 2014, det bestäms i september.

– Raz har försökt säga upp telefonabonnemanget. Det var rörigt, jobbar på
det. Har funderat på budget tillsammans med Annika och Spill, vad som
kan göras bättre till i år osv.

– Ankan har skrivit protokoll, sorterat papper, mailat om programråd samt
affischerat om sektmötet med preliminär föredragningslista.

– Jossan har toastat balen och försökt boka lokal till sektmötet.
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• FARM: Har varit på möten och haft lunchföreläsning. Planerar för lunchföre-
läsning med Vattenfall o studiebesök på Ringhalls.

• NollK: Har gått på bal, finalsitts och tagit av sina overaller. Sovit och planerat
aspning.

• DP: Tycker att det börjar lugna ner sig efter nollningen. Tänker Dupar och
att bli friska. Plugga ikapp...

• Foc: Har gjort dagligt arbete. Pratat om sektionsaktivabastun. Tror att det
kan bli lite bråttom. Lv7 ska vara safe6-vecka, det kommer med gratis kondom
till allt man köper i Focumama.

• SNF: Ska skicka ut en MTS enkät. Det är prat om att göra om fysiken om-
kring oss till en kurs av delkurser i dataintro och kommunikation m.m. till
nästa år. Även programmeringen och mek 1 kan komma att göras om. Har
varit på utbildningsutskottsmöte, där diskuterades läsårsindelningen samt en
pedagogiskverktygslåda till föreläsarna. Mäsk undrar hur det går med att ha en
pedagog som går runt till föreläsarna och ger tips. Det har utsetts en ansvarig
för detta men det kanske inte har kommit så långt än säger Pontus.

• F6: Arrangerade finalsitts, är nöjda. Har fått andas ut men har mycket att
planera.

§5 Val till
programråd

Vi intervjuar Oskar Kalldal som har suttit i TMs programråd i år. Han tycker det
har varit intressant och viktigt samt att han har fått ge input under året. Oscar tror
att han kan prata med föreläsarna så att de förstår. På en skala från 1 till 5 tycker
han att det är 4 kul att sitta i rådet.
Vi intervjuar Hanna Rasko som suttit i TMs programråd i år för SNF. Hon kan nu
tänka sig att sitta kvar som studentrepresentant för att det skulle kännas bra. Hon
tror att det är bra att det samma personer sitter kvar så att man har koll på vad
som har hänt. Det hon vill uträtta är att se över en del kurser i TM som man kanske
kan göra annorlunda.
Vi intervjuar Märta Lundgren som söker programrådet för F. Hon tycker att det
verkar kul att se vad som händer med programmet och kunna ge input. Hon har
suttit i möte med Jana & Co innan som NollK och Frek. Hon hänger en del på
sektionen och tycker att hon har hyfsad koll på hur snacket går. Det hon vill uträtta
är att utveckla en röd tråd i programmet genom större sammanhang mellan kurserna.
Kärnstyret har intervjuat Rebecka Jacobsson som går 2:an på F. Hon söker posten
som programråds-representant på F. Rebecka sitter med i Frek och känner att det
borde finnas en koppling mellan programrådet o Frek eftersom det är Frek som ser vad
blivande studenter tycker om programmet. Hon är väl införstådd med programrådets
funktion och uppbyggnad och tycker uppdraget verkar roligt och intressant.

Beslut: Att nominera Rebecka Jacobsson och Märta Lundgren till
programrådsrepresentanter för F samt Hanna Rasko och Oskar Kalldal till
programrådsrepresentanter för TM.
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§6
Arbetsgrupper

Invalsprocesser har haft en grupp sedan tidigare och det arbetet skall fortsätta. Det
gäller främst Foc, F6 och DP. Gruppen skall bestå av pateter och sittande. Ordföran-
de och en icke förtroendevald föreslår Mäsk. Jak, Håkan, Jossan och Duracell tycker
att det låter bra. Mötena ska vara öppna så att man kan vara med om man vill ge
en åsikt. Poängen med gruppen är att det ska bli bättre invalsprocess.

Focusgruppen skall startas upp. Alla som är intresserade av att se över Focus får
vara med. DP ska vara med, rustmästaren bör vara frivillig, även gamla rustmästare
är på. Tanken är att utveckla Focus, bla. se över vilka möbler som bör vara där och
vilka som borde slängas ut 1.

§7 Budget Raz har klurat. Han har inget färdigt förslag än. Vi kommer få mindre pengar från
medlemsavgifterna men eftersom TM är fler borde vi kunna få mer pengar från
programmet. Många utgifter vi har är inte beroende av hur många vi är på sektionen.
FIFs lokalhyra på fysiken har gått upp med 5000kr.

§8
Verksamhetsplan

Vi utgår från den preliminära verksamhetsplanen. Kärnstyret vill lägga till en punkt
som går ut på att vi ska göra ett mål- och visionsdokument som ska vara långsiktigt
för hela sektionen så att vi kämpar mot samma mål genom åren. Alla ska fundera
över mer saker att lägga till och maila om man kommer på något.

§9
Sektionsaktiva-

bastu

Foc säger att det är svårt att få tider i bastun nu. Plus att det är tråkigt att basta
när det är regnigt. De vill hellre ha den tidigt i Lp3. Det innebär att Styret arrar
bandagebang i höst. Styret styr upp.

§10 Övriga
frågor

• Städning styretrummet: Soppkorgen ska tömmas. Öhl och annan mat ska
inte hamna där. Det blir jätteäckligt. Det finns även en låda för ”potentiell
skit” där allt som ligger o skräpar hamnar. När det legat där en vecka lägger
Ankan det i FFA-lådan. Städa efter er! Det är även folk utanför sektionen som
använder rummet. Den som låser upp har ansvar.

• Kalendern: På ftek kan man koppla sin googlekalender så att ftek uppdateras
med saker som läggs där. Det är även tanken att det ska kopplas till sektionstvn.
Vore hymla kul om det funkar. Kommittéerna bör testa.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 27 september 2012.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Annika kl 13:04.
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