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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 Fanny Viksten
Ordförande SNF Oscar ”Kalldal” Kalldal
Ordförande FOC Rickard Andersson

Ordförande FARM Marina Yudanov

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Tobias Johansson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
De nya dispositionsavtalen har kommit, de är uppfräschade och fina. Fi-
lippa skriver på dem för vår del. M-sektionen har tipsat om att man kan
bo i Kalle Glader under SaFt1, så Kalldal ska kolla om han kan boka det.
Har varit på KU. På KU diskuterades möjligheten att ha ett “aspforum”
där kommittéer och valberedningar kan diskutera invalsprocesser och lik-
nande. Den ekonomiska policyn behöver utredas i avseendet påverkan på
sektionens/föreningarnas ekonomi innan vi kan ta ställning till den. Har
hållit i en verksamhetsplansworkshop, den blev lyckad. Har pratat med
Johan Jonasson som är TM:s nya programansvariga och gett honom kon-
taktuppgifter till de som sitter i TM:s programråd. I framtiden kommer vi
att få en egen FuM-kontakt. Högskolan har diskuterat riskfaktorer såsom
överintag och låg genomströmning. I fredags hade kärnstyret möte med
Sofia som är vår kårkontakt.

1Samarbetande Fysikteknologer, landsomspännande samarbetsprojekt
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– Netto
Har varit på kårens intervjuteknikevent. Har även pratat med vSO om en
incident som inträffade under pubrundan.

– Vincent
Har börjat kika på bankbyte. Swedbank verkar vara ett bra alternativ.
Arrade buss ut till sektionsaktivabastun igår. Har även mejlat folk.

– TM
Har varit sjuk, försökt få bukt på sektionsmötesprotokollet och lagt grun-
den för ett funktionärsaspningstillfälle.

– Ellinor
Pratat och mejlat med folk om sektionens vecka, samt sett till att det görs
fina affischer med PR inför denna. Har även varit på IntU/InfU.

• FARM:
Planerar inför sektionens vecka, då man ska hålla i en inspirationskväll inför ett
mentorskapsprogram som de ska ha. Hämtar inspiration från andra sektioner.
Har även skickat in diskussionspunkter till SaFt. Företaget Triathlon kommer
att hålla i ett event under SaFt. Jobbar även med CERN-resan, mer information
om den kommer snart. Ska betala en massa pengar till Styret vilket orsakar
intressanta svårigheter. Har även en idé om att bygga en databas över olika
företag, som ska göra det lättare för teknologer att hitta företag då de ska
söka sommarjobb och dylikt. Endast företag som har anställt F:are ska finnas
i databasen.

• FnollK:
Har haft teambuilding, börjat jobba med sin verksamhetsplan, planerat nollK-
kalas och phadderarr till sektionens vecka. Även fått reda på att nollK-utbildningen
krockar med SaFt.

• DP:
Arrangerade pubrunda och sektionsaktivastädning med bravur. Nu blir det asp-
ning och DuPvardag igen.

• Foc:
Har varit på verksamhetsplansworkshop samt ansvarat för en mycket uppskat-
tad sektionsaktivabastu.

• SNF:
Cocktailpartyt gick bra. Har även varit på utbildningsutskottsmöte. Ska få
en mejllista på Chalmers lic.-server så att han kan mejla ut information om
ShareLaTeX-licenser. Det var förvånansvärt enkelt att få en sådan. Inom SNF
diskuterar man vem som gör vad, mycket arbete faller på ordföranden i dags-
läget. Har också skrivit en text om arbetsgrupp om poängspärrar, men inte
publicerat den ännu.
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• F6:
Sabina har varit på Gasqueråd och fått sitt önskedatum för nästa gasque. Pla-
nerar aspning, gasque och ET-raj. Som en sidnot har Balngt börjat planera
sektionens middag.

§5 Incident-
hantering

Vi diskuterar en incident som inträffade under julledigheten.

§6 Företags-
reklam Focus

FARM vill ha “Veckans företag” på Focus, så att man kan kolla på det i DuP-kön
exempelvis. Detta skulle man ta någon symbolisk summa pengar för. Det finns inga
policies i frågan. Vi säger att FARM får använda skärmen och/eller sitt eget utrymme
på anslagstavlan för företagsreklam.

§7 Utskotts-
möten

• UU
Utbildningsveckorna kommer att byta namn till Studentrösten och ska alltid ha
påverkanstema. Ansvaret ska flyttas från studienämnden till sektionsstyrelsen
eftersom sektionen utför mer påverkansarbete än studienämnden. Man kommer
att få en poster där folk kan sätta fina kryss och skriva åsikter. Tanken är att
man ska stå någonstans under en lunch eller ett arrangemang. Alla ska med.
Antalet utbildningsplatser kommer troligtvis att dras ner kommande år. Vilka
program som får färre platser beror på söktryck. Däremot kommer man inte
att ta bort några program.
Det har även snackats språkpolicies, högskolan vill inte att kurser på kandidat-
nivå ska vara på engelska. Detta påverkar i hög utsträckning TM, eventuellt
behöver vi verka för att vi ska få ha engelska kurser. Över huvud taget känns
det konstigt att ingenting får vara på engelska under de 3 första åren när allt
kommer att vara på engelska under mastern. Från Chalmers håll menar man
att högskolestudierna är tillräckligt stor omställning utan att man läser kurser
på engelska också. Kalldal skriver ihop något litet om detta och Ellinor lägger
upp det på Facebook, så att vi kan få input från sektionsmedlemmarna.

• InfU/IntU
Hade en workshop om hur man når ut till och kommunicerar med sina interna-
tionella studenter. Det är viktigt att tänka på att allt litet man gör är bättre än
ingenting. Allt behöver kanske inte vara på engelska men det är bättre att vissa
saker gör det än att inga gör det. Man ska inte ha attityden “ingen utländsk
student är intresserad av detta”. V har ett väl fungerande språkcafé, Ellinor ska
besöka ett sådant och se hur det fungerar.

§8 Sektionens
vecka

Ellinor har en idé om att bjuda på kaffe för att göra reklam för sektionens vecka.
Detta kommer att hända på en lunch i läsvecka 4. Kaffekoppar med “Sektionens
vecka” på hade varit kul, vill någon sponsra? Ellinor kollar upp.
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§9 Lunch-
föreläsning

Akademihälsan

Under måndagen i sektionens vecka ansvarar styret för en lunchföreläsning med Aka-
demihälsan om studier och hälsa. Vi behöver någon som ansvarar för detta. Filippa
tar hand om föreläsarna eftersom hon ändå sitter fast i föreläsningssalen i fråga.
Netto och Rickard tar med glädje på sig ansvaret för att hämta baguetterna.

§10
Arbetsgrupp om

poängspärrar

Vi mejlar ut förfrågan om man vill vara med i arbetsgruppen om poängspärrar mellan
årskurser till årskurslistorna (TM fixar), lägger upp på ftek (Kalldal) samt lägger upp
det på Facebook (Ellinor). Sista datum sätts till onsdag nästa vecka.

§11 Övriga
frågor

• Fika:
Det ska fixas en fika med programansvariga, Kalldal har inte fått någon infor-
mation från Emilio om detta.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 6 februari 2014.

§13 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:00.

Veckans serie från Berglins.

Av: Jan och Maria Berglin
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