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Närvarande

Ordförande Filippa Hallqvist
Vice ordförande Karl ”Netto” Gustavsson

Kassör Vincent Ericsson
Sekreterare Magdalena ”TM” Jansson

Ledamot Ellinor ”Joel6” Rånge
Ordförande DP Tobias ”TJ” Johansson
Ordförande F6 Sabina ”Sabz” Söderstjerna

Ordförande FnollK Lotta ”Lejon” Bergbom
Ordförande SNF Emilio Jorge
Ordförande Foc Britta Thörnblom

Ordförande FARM Jakob Lindqvist
Vice ordförande FARM Rasmus ”Raz” Andersson

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Jakob Lindqvist väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Mötet med GU var bra. Uthyrningskontrakten kommer att vara identiska
framöver. De försöker också se till att folk inte dricker utanför Focus etc.
Har även varit på möte med Pontus om hemsidan, den var fin men kommer
inte att innehålla något privat filutrymme för föreningar. Har också pillat
med sektionsmötesgrejs. Det är teambuilding ikväll!

– Netto
Var på SU-möte igår, det var superlångt. GD-getingarna har döden dött,
vi har fått access till Gustav III:s trappa igen. Har haft möte med Focus-
gruppen, det ska fixas en ny anslagstavla. Har även klippt skåp och hittat
guldgruvor.

– Vincent
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Har varit på möten, kassörsutbildning (som sög) och fixat sektionsmötes-
grejer.

– TM
Nu är alla CID som ska in på listorna i Styrets ägo, TM uppdaterar dessa
så snart sektionsmötet är avklarat. Har även varit på möte om ftek och
kommer inom kort att dra igång en arbetsgrupp för att se över kommu-
nikationsvägar, hoppas framförallt få med PR-ansvariga i kommittéer och
föreningar. Har utöver detta fixat 106 papper inför sektionsmötet.

– Ellinor
Fixat diverse detaljer, varit på Focusgruppsmöte. Kommer att informera
om sektionens dag på sektionsmötet. Har fått svar från HA och man får
inte sova i lokalen, ens med brandvakt. Tittar nu på andra alternativ.

• FARM:
Planerar F-dagen, företagen trilskas men annars går det fint. Har även haft
möte med F-kassan och varit osams med CTK. Har även varit på mässa och
arrangörsmöte, vad det nu kan vara.

• FnollK:
Ville ha phaddertack samtidigt som F6 arrar gasque. Nu är det svårt att hitta
nytt datum. Grovplaneringen för aspningen är klar, man har också snackat syfte
med aspningen. Även pratat med en ph-grupp som spritt phadderinformation
till sina Nollan.

• DP:
Spånat DuP-teman. Försökt diskutera hur rustmästeriet ska fungera; det tar för
mycket tid och måste omorganiseras på något sätt eftersom Rafiki i dagsläget
har för hög arbetsbelastning.

• Foc:
Planerat FOC-kör och gjort småsaker.

• SNF:
Försökt lösa problem, flytta tentor och pratat med Jana om ShareLaTeX. Ska
snart dra igång BSD igen.

• F6:
Planerar sitt ET-raj, ska också samarra en Gasque med Zexet den 11 oktober
(kom kom!).

§5 FY-världen Raz som sitter i ledningsgruppen för FY-världen har fått ett fett diskussionsunderlag
som vi ska diskutera. Han konstaterar att de flesta av frågorna diskuterats på tidigare
träffar och föreslår att vi helt enkelt konstaterar att vi håller med det man kommit
fram till på dessa. Han förmedlar det vi tycker till ledningsgruppen.

Vi tycker t ex inte att det räcker att vi ses och har kul på träffarna; det måste
medföra medlemsnytta. Organisationen diskuterar vi helst på plats i Linköping. Vi
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kan tänka oss att ha någon form av utjämning för resekostnader, så länge det finns
ett tak för dem. Vi är inte emot att roliga aktiviteter, typ sittningar, ingår i och
bekostas av samarbetet. Vi tycker inte att arrangerande sektion ska behöva ta hela
kostnaden för varje träff utan vill hellre ha en jämn årskostnad. Vi vill hellre ha ett
fräsigt än ett logiskt namn.1

§6 Ekonomi Raz har upptäckt att han glömt bokföra t ex mottagningen. Alltså gick vi inte plus
förra året, så vi har inte så gott om pengar längre. Vår budget funkar fortfarande,
men nu gäller det att hålla sig inom de utsatta ramarna.

§7 Postbyte i
Finform

Britta Thörnblom avgår som chefredaktör för Finform och vi fyllnadsväljer Jenny
Lindewall till posten.

§8 Postbyten i
FARM

Raz känner inte att han har nog med tid för att vara vice ordförande. Vi fyllnadsväljer
därför Marina Yudanov till vice ordförande. Rasmus ”Raz” Andersson fyllnadsväljs
till den ledamotspost som därmed blir ledig.

§9 Motioner till
sektionsmötet

• Medaljmotionen
Förra styrets motionssvar är bra, så vi återanvänder det rakt av.

• Schrödingers katt
Föregående sektionsmöte beslöt att välja in Schrödingers katt, kanske, som
hedersmedlem till Fysikteknologsektionen. Det är lite oklart hur byråkratiskt
korrekt detta är, men vi tycker att det går bra att gå vidare med de beslut vi
tog då och alltså rösta om att välja in Schrödingers katt, kanske. Vi kanske har
med oss ett intyg från katten till Sektionsmötet.

• Växteriets åligganden och ekonomiska medel
Filippas motionssvarsförslag är bra, vi kör på det.

• Miljön utanför Focus
Förslaget låter eventuellt trevligt, men är för stort för att vi ska kunna driva
det i nuläget. Vi tycker heller inte att budgeten ska läggas om för detta projekt.
Motionssvaret filas fram efter mötet.

• FARM
FARM vill inte ha sina kontinuitetsgrupper kvar, för de fungerar inget vidare.
Istället vill de välja in alla på sektionsmötet i läsperiod 2. Styret tycker att
det är en god idé och att vi kan lägga detta som en proposition. Det är bara
reglementet som behöver ändras så det räcker med ett sektionsmötesbeslut.
Motionen putsas om till proposition efter dagens möte.

1Filippa föreslår med allra största politiska korrekthet namnet FYfan.
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• Dumvästens avskaffande
Vi har aldrig upplevt några problem med dumvästen; folk brukar få västen av
sina vänner och det finns dessutom egentligen inget strikt krav på att man ska
ha västen på sig. Det står faktiskt i stadgan att styret ska verka för att det
värnas om traditioner. Samtidigt är det svårt att argumentera mot motionen. Vi
vill dock uppmana sektionsmedlemmarna att vara schyssta mot sina kompisar
och faktiskt fråga vederbörande om det är OK innan man nominerar den. Vi
föreslår att nominering numera ska ske via mejl. Då nomineringen inte tas upp
i Reglementet behöver detta inte ändras. Vi föreslår alltså avslag på motionen.

§10
MoV-dokument,
verksamhetsplan

Ingen har kommit sig för att formulera någon ny punkt, så vi godkänner dokumenten
som de såg ut och lägger dem som propositioner till sektionsmötet.

§11 Proposition
om verksamhets-

planer för
kommittéer

Filippa vill lägga en proposition om att sektionens kommittéer ska skriva verksam-
hetsplaner. Styret tycker att det är en bra idé och föreslår att verksamhetsplanen ska
lämnas in mötet efter att man valts in. För SNF gäller samma år som styret. Som
uppstart föreslås att de som valdes in innan sommaren lämnar in VPLer i LP2.

§12
Verksamhets-

berättelser

Vi har fått in några verksamhetsberättelser. Inget verkar konstigt, så vi yrkar på att
de godkänns.

§13
Sektionsmöte

Annika kan inte längre vara ordförande, men Harald Freij har sagt att han hoppar
in. Presidiet är därmed fortfarande komplett.

§14 Övriga
frågor

• Middag: Vi köper flera asiatiska rätter och delar på till teambuildingen.

• Styretrummet: Vi är överens om att den som öppnar har ansvar att låsa,
städa och se till att inget dåligt händer i styretrummet.

§15 Nästa möte Nästa möte blir 3 oktober 2013.

§16 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:31.
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Veckans serie av Séamus Gallagher.

Filippa Hallqvist
Ordförande

Magdalena Jansson
Sekreterare

Jakob Lindqvist
Justerare


