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Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande Filippa Hallqvist
Vice ordförande Karl ”Netto” Gustavsson

Kassör Vincent Ericsson
Ledamot Ellinor ”Joel6” Rånge

Ordförande DP Tobias ”TJ” Johansson
Sexreterare F6 Johan 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
Mötessektreterare

Netto väljs till mötessekreterare.

§3 Val av
justerare

Ellinor Rånge väljs till justerare.

§4 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§5 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Var på FuM igår, se §6. har även haft möte med F-spexets producent
angående uthyrning av Focus till F-spexet. Har även skickat in äskningen
om hemsidan.

– Netto
Har varit på SU. Även arrangerat stormöte, där det pratades om mottag-
ningen och skyddsrummet.

– Vincent
Har varit på Ekonomiforum och diskuterat bank med kassörer från andra
sektioner, se vidare §7. Fått tag på fyra personer till arbetsgruppen för
bilen.
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– TM
Är just i skrivande stund på uppstartsmöte med InfU. Har äntligen fixat
mejllistorna till Nollan, hurra! Masterlistorna är på gång. Hjälpte även till
på stormötet, pysslar i övrigt med efterarbetet till sektionsmötet.

– Ellinor
Har funderat på sektionens dag och letat boende till FY-världen. Hvidt-
felska var väldigt dyrt att hyra för övernattning. Kanske hyra sportstugan?

• FARM:
Har haft en aspfika som var välbesökt, många Nollan visade intresse för att
vara med i FARM. Funderat på hur invalet ska gå till.

• FnollK:
Arbetar vidare med detaljplanering av sina aspningsarrangemang.

• DP:
Kommer arra DuP tillsammans mef FiF på fredag. Även börjat planera inför
nästa pubrunda.

• Foc:
Pratat lite verksamhetsplan och kollat på nya maskiner. Förmodligen blir det
för dyrt med en maskin med frys.

• SNF:
Emilio har varit på UU. SNF har tagit över BSD från FARM.

• F6:
Har planerat och sålt biljetter till den gasque man samarrar med Zexet imorgon.
Idag är det ärtsoppelunch. Mycket gott! Även ET-raj har planerats.

§6 FuM Filippa har varit på FuM. Motionen om att vara politiskt och religiöst obundna gick
inte genom då motionen var skriven otydligt. Kommer tas upp på ett senare FuM.
Effektivt möte som endast tog två timmar.

§7 Ekonomi Vincent fick på förra torsdagens kassörsforum veta att även andra sektioner som har
SEB har haft problem med bankärendena. De som har Handelsbanken eller Swed-
bank betalar dessutom ungefär hälften så mycket i bankavgift per år. Ska prata med
kassören från M och diskutera mer kring detta.

§8 Information
från SU

Netto har varit på SU och pratat lite om SAMOs roll.
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§9 Flaggan Jakob tänkte fixa flaggan. Hur ska det göras? Att få det gjort ordentligt kan bli
dyrt, så en äskning kanske? Dock osäkert om fonderna är till för detta. F-fonden
har omkring 150 000 som kanske skulle kunna användas. Annar kan man kanske
försöka få alumner som vill sponsra detta? Maskin har ju ändå samlat in 120 000
till en sten från Frankrike. Försöka få en enskild medlem som kan få någon trevlig
förmån? Hedersmedlem till exempel? Annars kommer massa alumner till sektionens
dag som man kan försöka fjäska för. Att prata med byggarna som rör sig kring huset
är inte heller en omöjlighet. Försöka få tag på nyckeln upp till flaggstången ska Jakob
även försöka sig på. Även en cermoni när den är klar låter väl inte fel? Fyrverkerier,
orkestrar och ett tal från kungen kanske?

§10
Bandartjobanget

Alla förslag kring när Bandartjobanget1 ska vara har hittils krockat med nollKs
aspning. Sektionsaktivastädningen verkar preliminärt vara i lv 2. Men hur bestämer
man bästa datum for bandartjobanget? Jo, just det, en doodle. Jakob2 tar på sig att
fixa en sådan detta.

§11
Beslutsprotokoll
för sektionsmöte

Det har framförts önskemål om att rena beslutsprotokoll ska föras på sektionsmötena,
bland annat för att underlätta då de föreningsaktiva ska till banken. Nackdelen med
detta är att beslutsprotokoll är ganska tråkiga att läsa och inte förklarar bakgrun-
den till de beslut som fattats. Vi bestämmer oss därför för att på prov föra dubbla
protokoll på sektionsmötena i de kommande läsperioderna.

§12
Skyddsrummet

I slutet av förra veckan fick Filippa mejl från huset om att Skyddsrummet måste
städas, akut. Städning styrdes upp omgående, men vi vill undvika att något liknande
händer igen. Därför tycker vi det vore bra att köpa in de nya hyllor Focusgruppen
tittat på. Hyllorna skulle kosta ca 14000 kronor, varav 8000kr tas från Focusfonden.
Vi är överens om att detta är väl investerade pengar. Filippa har även pratat med
Åke och det ska vara ett möte angående skyddsrummet inom en snar framtid.

Beslut: Att använda 8000 från Focusfonden för införskaffandet av hyllor till
skyddsrummet.

Beslut: Att använda 6000 kronor från F-fonden till nya hyllor till skyddsrummet.
De pengar som blir över sätts tillbaka till F-fonden.

§13
Arbetsgrupper

Intresset för att delta i de arbetsgrupper som initierades förra veckan har varit varie-
rande. Alla ska prata med sina kommitéer om att ha med någon till informationsar-
betsgruppen. Fem personer är just nu i bilgruppen. Ellinor har fått med sig Kalldal
till arbetsgruppen för sektionens dag. Hon vill gärna ha med någon från FARM och
de från Balngt. Arbetsgruppen för dumvästen har några potentiella som kan vara
med. Netto har dock inte skickat ut några mail till dessa potentiella personer än.

1Tacksittning för sektionsaktiva
2Ej att förväxla med herr Droodle

Filippa Hallqvist
Ordförande

Karl Gustavsson
Sekreterare

Ellinor Rånge
Justerare



Möte 2013/14:STYR-09
Styretmötesprotokoll 10 oktober 2013

Fysikteknologsektionen, Chalmers

§14 CFS Chalmers FlipperSällskap, som har access till de sektionslokaler där det finns flip-
perspel, har inte access till Focus på grund av att det tidigare funnits någon enstaka
flipperist som betett sig illa. Det är kollektiv bestraffning och vi ser ingen anledning
till varför detta förbud ska finnas kvar.

Beslut: Att riva upp styretbeslutet att inte kunna ge access till Focus för
CFS-medlemmar.

§15 Övriga
frågor

• NU-möte: Ellinor ska på NU-möte och det ska bland annat vara mottagnings-
utvärdering. Ska även diskutera om alkoholkulturen på Chalmers långsiktigt.

• Info: Kom upp på UU att skolan jobbar med ett dokument med översättningar
av vissa specifika ord. Sektion ska till exempel inte översättas till ’guild’. Om
man har några fler ord som man har åsikter om kan man kontakta Emilio.

• Mötesordförande: Om man skulle vilja vara mötesordförande (för till exem-
pel sektionsmöten) i framtiden så är det en utbildning 18.30-19.15 på måndag
(14/10). Om man vill vara med så kan man kontakta Filippa.

• Internationella utskottet: Ellinor tycker att det kanske vore bra om någon
från SNF ville sitta med där.

• Kontaktperson från kåren: Vi ska träffa Sofia från Kåren. LV1 var dåligt,
Filippa skickar och frågar ifall det går i LV2 nästa läsperiod.

§16 Nästa möte Nästa möte blir 17 oktober 2013.

§17 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 12:55.

Veckans serie från Cyanide and Happiness.
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