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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 (droppar in 12.22)
Tillträdande ordförande FnollK Fanny Viksten

Vice ordförande SNF Oscar Kalldal
Ordförande FOC Britta Thörnblom

Ordförande FARM Jakob Lindqvist
Tillträdande ordförande FARM Marina Yudanov

§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 sjuk, men samtidigt mejlat till Jana angående programråd för
F. Hoppas att de som är berörda har bjudits in. Har även varit på KU,
se §5. Har kollat med F-spexet att de har tillräckligt många F-are, vilket de
hade, och har letat institutionsrådsrepresentanter, se §10. Har även börjat
kika på städning i stadga och ekonomi.

– Netto
Hyllorna i skyddsrummet är monterade och allt blev jättefint. Dock finns
ännu ingen utskriven plan över vem som får ha saker var. Ska på SU ikväll,
se §5. Har även räddat sektionens anseende genom att städa ett FB som
såg ut som skit. Det visade sig senare vara GU-studenter som var skyldiga,
de går vidare med detta.
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– Vincent
Har varit på ekonomiforum och arbetat fram en mall för en ekonomipolicy
för sektionsaktiva. Har därefter börjat skriva på ett förslag till en sådan.
Ligger i fas med bokföringen och utbetalningarna.

– TM
Uppdaterat accessdokumenten och bestämt dagar med Teknisk Service
för nyckelhantering. Varit på möte med Pontus om ftek. Även researchat
ramar, städat styretrummet och varit Finform behjälplig.

– Ellinor
Hade arbetsgruppsmöte om sektionens vecka igår.

• FARM:
Håller på med överlämning. Försöker ragga folk till sitt studiebesök på ÅF
consulting, nästa torsdag kl 16.00. Ska också jaga alumner.

• FnollK:
Nya FnollK har haft sitt första lunchmöte, fixat overaller och börjat planera
julbord för sina pateter.

• DP:
Har lagat fruktansvärt mycket mat och börjat planera sin aspning, bland annat
satt datum för hemliga resan.

• Foc:
Har bokat datum för sektionsaktivabastun, det blir den 29 januari (onsdag
LV2). Har haft glöggmys. Inventering av flipperspelsdelar är på gång. Har dis-
kuterat fyllnadsval, nästa möte behöver en kassör fyllnadsväljas (på förslag Erik
Roos) och en ledamot väljas in.

• SNF:
Kursnämnderna för förra läsperioden är nu avklarade. Det har gått sådär, i och
med att kursenkäterna varit sämre än vanligt p g a det nya systemet. Just nu
diskuteras hur man kan förändra standardenkäterna. Oscar och Emilio var på
UU i måndags, se §5. Oscar var även på InfU förra veckan, se återigen §5. Har
börjat planera cocktailparty, temat blir kanske grafen.

• F6:
Planerar 3 nyanser av svart som är på lördag, planerar även FT-mys nästa
lördag. Sabina har även varit på sektionens vecka-möte.

§5 Utskotts-
möten

• KU: Har fått en sammanställning av respektive sektions utvärdering av mot-
tagningen. Det första mötet om dispositionsavtal har varit, så säkerhetssam-
ordnaren tittar nu på utkast för sådant utifrån sektionernas önskemål. Ännu
så länge vet vi inget om hur vårt kommer att se ut. Det är sektionsstyrelseut-
bildning den 25 januari, samma upplägg som i höstas så om man var med då
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räcker det att vara med på eftermiddagen. Braintek vill hålla utbildningar för
valberedningar, mer info om detta kommer.

• SU: Ikväll är det SU, man ska småprata om mottagningen och incidenter.

• UU: På UU pratades det om vad studentliv är för något. Man pratade även
om hur utbildningsveckorna ska se ut. Sofia på Kåren vill utveckla utbildnings-
veckorna och förändra dem till någon form av påverkansveckor. Hur kan man
påverka skolan som sektion överlag? Nästa tillfälle för oss ligger i samband med
cocktailpartyt i LP3. På förslag är att man tar upp konkreta saker som man
lyckats driva igenom på sistone.
Ansvarig för Studentportalen var där och fiskade förbättringsförslag, SNF har
möjlighet att lämna förslag så har man tankar och åsikter är det bara att prata
med vem som helst i studienämnden. Cacheproblemet har redan kommit in.

• InfU: På InfU brainstormades det om hur man kan få folk att gå på sektions-
möten och hur man kan inkludera masterstudenter bättre.

§6 Julgran Kasper Westman vill köpa in en julgran att sätta utanför Focus. Eftersom det var
bråttom godkände Filippa detta redan i tisdags.

Beslut: Att godkänna Filippas beslut att låta Kasper Westman använda max 500:-
för att införskaffa en julgran åt sektionen.

Han vill också köpa in julstjärnor.1 Vi tänker att det ryms i den redan avsatta
penningsumman.

Beslut: Att de 500:- som står till Kaspers förfogande även får användas till inköp
av julstjärnor.

§7 Tidningar Sektionen prenumererar på Herman Hedning och New Scientist. Eftersom folk inte
läser dem funderar vi på om det värt. Det är lite oklart om man måste ta beslut på
sektionsmöte om att avsluta prenumerationen eller inte.

Ett problem är att det inte är någon ordning på tidningarna, de fastnar i sty-
retrummet eller slängs. Tidningsstället sitter dåligt till så att man liksom inte märker
av att tidningarna finns.

Vi tycker att vi kan ha kvar prenumerationerna trots att de inte riktigt verkar
vara värda pengarna just nu, och försöka flytta tidningsställen och styra upp distri-
butionen. Denna fråga går vi vidare med nästa läsperiod.

§8 Nya ftek TM, Vincent och Netto har haft möte med Pontus om nya ftek. Han vill lägga ytter-
ligare 2 arbetsveckor för att få sidan färdig.

Beslut: Att låta Pontus jobba ytterligare 2 heltidsarbetsveckor med nya ftek, till
ett pris av 9200 kronor.

Betatestningen kommer att ske innan jullovet, och sidan kommer att tas i bruk när
vårterminen börjar!

1Blomman.
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§9 Pubrunde-
pass

Pubrundepassen blir av! Det kommer att kosta 10:- och vinsten kommer att fördelas
mellan arrangörerna. Det kommer att dyka upp en massa kampanjgrejer i nästa vecka
så att informationen kommer ut till studenterna. Passet kommer att säljas på diverse
ställen på Campus (Bulten, J.A. Pripps, Biblioteket, Kokboken...) från och med 13
januari. Man behöver ett kårkort för att kunna köpa passet. SG Fysik-studenterna
får komma in på gästlista som förut.

§10
Institutionsråds-
representanter

10 december ska institutionsrådsrepresentanterna in till högskolan. På förslag är:

• Axel Radnäs och Vincent Ericsson för Fundamental fysik

• Jonas Källén för Matematiska vetenskaper

• Unni Engedahl för Rymd- och geovetenskap

• eventuellt Josef Hansson för Mikrovetenskap och nanoteknologi

En representant för Institutionen för Teknisk fysik saknas. Vi har en suppleant, Ce-
cilia Hult, som sitter ytterligare ett halvår.

§11 Team-
building

Delar av styret har förnyats, tjohoo! Vi behöver teambuilding. Förslag är att göra
något lite liknande den här terminens; först något seriöst, sedan något soft. Det känns
lämpligt att ha den efter jul. Filippa skickar ut en Doodle. Schemat har inte kommit
upp på TimeEdit ännu vilket är ett problem, men folk uppmanas ändå svara så fort
som möjligt.

§12 Mys med
Filippa

Vissa kallar det utvecklingssamtal, andra kallar det medarbetarsamtal, vi kallar det
Mys med Filippa. Alla, även de nya, uppmanas boka in en kvart med Filippa.

§13 Ramar Vi behöver köpa nya ramar till bilderna på sektionsmedlemmarna eftersom de gamla
utsatts för omild behandling. Idealt skulle vi köpa större ramar eftersom det är svårt
att få plats med Nollan. De största ramarna från IKEA är dock 70x100cm vilket är
det aktuella formatet.

Det är tråkigt att masterstudenterna inte får vara med, men lite svårt att lösa det-
ta rent arbetsmängdsmässigt; med tanke på hur mycket jobb det är med de aktuella
tavlorna känns det i dagsläget inte rimligt att ha en tavla för masterstudenterna.

Beslut: Att köpa in sex nya ramar från IKEA till ett pris av 1194 kronor.

Pengarna tas från Sektionspotten eller punkten övriga projekt.

§14 FT-mys F6 vill ha 500:- att fixa julpyntmaterial för.

Beslut: Att ge F6 500:- från sektionspotten att använda till julpyntsmaterial.
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§15 Övriga
frågor

• Arbets-/julmysdag:
Kärnstyret har arbetsmysdag torsdag 19/12 från 12.00. Om man är sugen får
man ansluta.

• Föreläsning med Akademihälsan:
Planen är att ha en föreläsning med Akademihälsan i sektionens vecka. Aka-
demihälsan kan skräddarsy en föreläsning åt oss. Det är inte speciellt bråttom
än, men det är bra om man funderar lite på vad man skulle vilja veta mer om.

• Insyning:
Det är en smula oklart vart våra serveringstillstånd går, delvis p g a att vi
har tillstånd per kalenderår och föreningarna oftast inte sitter per kalenderår.
Filippa föreslår att man har ett litet möte med arrande föreningar i början av
året och diskuterar vilka arr som insyningarna ska gå till.

• Sektionens vecka:
Joel6 tänkte utnyttja morgondagens julbordskö till att informera sektionsaktiva
om sektionens vecka.

§16 Nästa möte Nästa möte blir 12 december 2013.

§17 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:05.

Veckans serie från Cyanide and Happiness.

Av: Kris Wilson, Rob DenBleyker, Matt Melvin och Dave McElfatrick
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