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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

Vice ordförande F Johan ”Wille” Eriksson
Ordförande FnollK Lotta ”Lejon” Bergbom

Ordförande SNF Emilio Jorge
Ordförande Foc Britta Thörnblom

Ordförande FARM Jakob Lindqvist

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Vincent Ericsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Har varit på KU-möte:

∗ det ska ordnas en utbildning för hur man håller i stora, viktiga möten.
Det kan man fundera på om man skulle vilja gå på.

∗ Det kommer att upprättas kommunikation med väktare om hur re-
spektive part upplever chalmerslivet.

∗ I nästa läsperiod behöver vi välja institutionsrådsrepresentanter1, bör-
ja spana efter sådana.

∗ Internationella utskottet IntU har uppstart onsdag LV1. Det kommer
att handla mycket om internationella studenter. Vi bestämmer att
Ellinor kan representera oss i IntU.

1Institutionsråd är ungefär som programråd, fast för institutionen istället för programmet
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Har också fått numret till ”head of städ”, så om man någon gång av
någon bra eller dålig anledning vill bjuda städerskorna på fika finns det
en kontaktväg. Utöver det endast sektionsmötespyssel.

– Netto
Planerar stormöte nästa tisdag och väntar på att få en inbjudan till SU-
möte.

– Vincent
Grillades på sektionsmötet, var på banken i morse och fixar andra småsa-
ker.

– TM
Har arrat sektionsmöte och låtit bli att ordna årskurslistorna.

– Ellinor
Raggar idéer till sektionens dag. Ska gå på FARM-möte för att höra hur
man bäst bjuder in alumner. Datum för sektionens dag sätts i november.

• FARM:
Har varit på möte med Peter Apell som är prefekt vid någon institution, om
hur utbildningen Teknisk fysik kan bli mer teknisk. Har därmed 3 projekt som
snart rullar igång, inklusive aspning.

• FnollK:
Schemat för aspningen är nu lagt. Har också varit på MOS och börjat utvärdera
centrala arrangemang. Planerar även SuperNollanaktivitet och aspfilm.

• DP:
DuPar på. DuParna är välbesökta vilket är kul, men Focusköket sätter stopp
för att laga fler portioner. Vill man vara säker på att få mat är det därför köa
som gäller.

• Foc:
Har sålt godis på sektionsmötet, haft måndagsmöte och försökt fiska åsikter från
sektionen. Den senare ville mest gnälla, så FOC kör efter eget huvud istället.
Hade även FOC-kör i lördags, det var roligt.

• SNF:
Det blir BSD i år, antagligen i samma form som förra året. Har flyttat en av
TM3:s krockande tentor, arrangerat en rundvandring i renrummet för ettorna
och varit på kickoff för studienämnder/SAMO. Dessutom har man planerat
inför cocktailparty i LP2.

• F6:
Har haft möte med Zexet inför gasque nästa vecka och börjat göra en reklam-
film.
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§5
Sektionsmötes-

beslut • Verksamhetsplaner för SNF och kommittéer
Om det finns intresse från de föreningar som gick på i LP4 så kan Filippa
hjälpa till att hålla i någon form av träff där man spånar verksamhetsplaner,
det är dock inget tvång att fixa en verksamhetsplan för de som redan är invalda.
Planen är att lägga detta tillfälle i början av LP2. En Doodle kommer ut snart.

• FARM-propositionen
Filippa och FARM hjälps åt med reglementesändringen. Eventuellt kan denna
formuleras, läggas som proposition till nästa sektionsmöte och sedan direktju-
steras, så slipper vi eventuella tolkningstvister.

§6 Inspektor Lars Brink har inte längre tid att vara inspektor. Inspektorn har till uppgift att t ex
bedöma tolkningstvister om stadgan. Inspektorn måste vara professor vid någon av
de institutioner som är nära knuten till våra program. Stadgan, reglementet och vi
är inte riktigt överens varken om hur en inspektor ska vara eller hur han ska väljas.
Peter Apell, Martin Cederwall, Bo Berntsson och Bengt-Erik Mellander kommer upp
som förslag.

§7 Arbets-
grupper

Vi behöver lite arbetsgrupper för att få något gjort.

• Sektionsbilen
Arbetsgruppen består lämpligtvis av Bilnisse, intresserade teknologer och någon
från Styret. Vincent är bilansvarig i styret, så han får ta tag i projektet. Syftet
är att undersöka nuvarande kostnader för bilen, om det är värt att skaffa en
ny bil eller om vi ska överväga andra alternativ, utifrån hur bilden används i
dagsläget. TM lägger upp information på hemsidan.

• Sektionens dag
Ellinor vill gärna ha en arbetsgrupp om sektionens dag. Lämpligt skulle vara
att ha med någon från FARM och någon från SNFTM, men även andra härliga
personer som kan bidra. Ellinor blir ansvarig för att samla ihop arbetsgruppen.
TM lägger upp det också på hemsidan.

• Dumvästen
Vi behöver utreda tvisten om hur stadgan tolkas i frågan fri nominering, samt
om nomineringsprocessen för dumvästen ska ändras. Oklart om det behövs en
arbetsgrupp. Netto, Britta och Emilio tar motvilligt på sig att ses någon kväll
och diskutera. Även Olof ”Gollum” Düsterdieck har uttryckt intresse för att
vara med och prata om frågan.

• Medaljer
Det kanske söks en styretrepresentant till en arbetsgrupp om medaljer som
eventuellt kommer upp snart. Ingen brinner för frågan, så vi väntar med att
utse representant tills frågan hamnar på vårt bord.
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• Kommunikationsvägar
TM håller på att dra igång en grupp som ser över kommunikation med sek-
tionsmedlemmar som inte besöker sektionens hemsida. Intresset har hittills va-
rit svalt, så kommittéordföranden uppmanas tagga sina kommittéer att anmäla
intresse för att vara med i gruppen.

• Enkätundersökning
Vi vill göra en enkätundersökning för att verkligen få reda på vad som rör sig i
sektionsmedlemmarnas huvuden. Det är ett för stort projekt för att dra igång
just nu, kanske till våren?

§8 Utvärdering
av mottagningen

Ett par spontana åsikter är att föreningskvällen var bra, att GU var i vägen (ska
FnollK hålla ordning på bokningar av Focus under mottagningen?) samt att man
ibland fick olika direktiv från FnollK och Styret.

Filippa funderar på om det är bra att ha någon form av teambuilding för alla
innan mottagningen, så att man kan ha en diskussion om vem som egentligen gör
vad kommer upp på en gång. Lejon tycker att det är en jättebra idé. Det svårt för
dem som valts in i LP4 att hinna få koll, så detta kan bli ett tillfälle att skaffa sig det.
Syftet skulle inte vara att bestämma något utan mer att känna av vad de andra tycker
och tänker om saker. En idé är att ha detta i samband med mottagningsutbildningen
som vice ordförande håller precis innan mottagningen.

Årets mottagning gick på det stora hela bra, det var bara en väktarrapport som
dök upp (nollbrickstillverkningen) och den var inte speciellt allvarlig. Cubsec har
varit väldigt trevliga och förstående.

§9 Namn
Fysikcafé

Huset letar efter förslag på namn på cafét som ska öppnas i Fysikhuset. Styret väl-
komnar alla förslag.

§10 Övriga
frågor

• Visitkort: Filippa och Vincent vill ha visitkort. Ingen annan är intresserad.

• FUM: Det ska ändras i studentkårens stadgar så att kåren blir partipolitiskt
och religiöst obunden. Vi tycker det är vettigt.

• Pubrundepass: Alla åsikter och frågor kan mejlas till Ellinor, som går på
nöjeslivsutskottsmöte om någon vecka.

• Focusdörren vid flipperspelen: Larmar hela tiden. Netto snackar med Tek-
nisk service nästa gång han hälsar på dem.

§11 Nästa möte Nästa möte blir 10 oktober 2013.

§12 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 12:59.
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Veckans serie från Garfield minus Garfield.

Av: Jim Davies och Dan Walsh
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