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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
Ledamot FnollK Gustav Lindwall
Ordförande SNF Oscar ”Kalldal” Kalldal
Ordförande FOC Rickard Andersson

Ordförande FARM Marina Yudanov

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Rickard Andersson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Har varit på KU, där man spånade idéer till styrelseworkshopen. Bland an-
nat policies dök upp som förslag. Har varit på möte med UOR1-representanterna,
mest i teambuildingsyfte. Nya UOR-representanter ska väljas in snart, tror
vi. Även mejlat, bland annat om SaFt.

– Netto
Har varit på SU. Där pratade man om den studiesociala skyddsronden.
Där går man igenom hur folk mår, så Netto vill gärna veta mer om hur
det är att plugga här och hur man mår av det. F:s rond är nästa onsdag.
Ikväll är det stormöte.
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– Vincent
Har varit på SEB och allt ska fungera senast i slutet av nästa vecka. Har
också fixat en del småsaker och ska bokföra och utbetala i helgen.

– TM
Påbörjat efterarbete för sektionsmöte.

– Ellinor
Förra veckan var det sektionens vecka. Nu ska den utvärderas, ett Gantt-
schema för hur man planerar den görs med mera. Har även skrivit på sin
överlämning och skrivit ut aspaffischer. Funderar på om det är vettigt att
ha en brandutbildning för sektionsaktiva. Ska på V:s språkcafé ikväll och
se hur det är.

• FARM:
Har haft en lunchföreläsning med Siemens för åk 4 och 5, dit det för en gångs
skull kom jättemycket folk. Har också varit på ArmU-möte och diskuterat sam-
verkan mellan högskolan och kåren i arbetsmarknadsfrågor. Det verkar inte
riktigt finnas några policies i nuläget. Flera andra sektioner håller på att starta
upp mentorskapsprogram. Har McKinsey-event ikväll, jobbar annars på med
bland annat CERN.

• FnollK:
Det första kalaset blev roligt. Man har också haft möte med Jana och SNF,
igen. Man håller på att ta ställning till om man vill köpa in en mottagningsapp
för cirkus 3000 kronor. Fyller samma syfte som modulen.

• DP:
Har haft asplunch och har massor av aspning på gång. Sektionens DuP gick
sådär.

• Foc:
Hade ett flippermek som var lyckat och misslyckat på samma gång. Har asparr
på söndag.

• SNFTM:
Har varit på UU, där det snackades om jämställdhet och kursutväderingar.
Har haft möte om aspning, det blir en större grej än det varit tidigare. Jana
vill att SNF ska ha möte med vicerektorn för att kanske få till ett undantag i
kursutvärderingssystemet så det funderar man på. Det blir dock inte aktuellt
för denna läsperiod. Kårledningen tycker att standardiseringen är bra vilket
känns lite problematiskt.

• F6:
Asplunchen blev lyckad och det är roligt att aspningen är igång. Arbetar annars
med lördagens gasque och håller tummarna för att alla köper biljett idag på
lunchen.
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§5 MPA Vi har blivit tillfrågade om vad vi tycker om Patrik Johansson som är MPA2 för
Applied Physics. SNF har nyligen haft en enkät ute bland masterstudenterna för att
få reda på vad man tycker om sin programansvarig, så de vidarebefordrar resultaten
till Styret.

Det behövs en ny MPA för Physics and Astronomy. Det är önskvärt att denna
kommer från Rymd- och geovetenskap. Den lilla haken är att de som jobbar där
sitter i Onsala. Imorgon är det möte med Jana om detta, Kalldal bjuder in berörda
institutionsrådsrepresentanter.

§6 Student-
rösten

Det börjar bli dags att anmäla sig till Studentrösten. Kalldal fixar det. Inriktning/tema
verkar det inte vara lika bråttom med.

§7 Mottagning-
en

Vi diskuterar lite mottagningsstatistik. SNF och NollK har haft möte med Jana
igen, det verkar som att programmet vill hålla i rekryteringen, med stöd av SNF för
affischering. Inget klart beslut har tagits om helgrupp eller storgrupper. Det börjar
kännas lite klarare med hur de första två veckorna ska gå till.

§8 SaFt Det är bara en månad kvar till SaFt. Filippa kommer att skicka ut en inbjudan snart
och behöver därför tidsförslag. Vi tänker att man kan anlända från 15 på fredagen
och åka hem efter brunch på söndagen. Filippa kommer även att mejla ut diskus-
sionsfrågor till Styret snart, och varje fråga kommer att behöva en specialintresserad
som kan förbereda workshops i frågan. Underlaget till workshopen i fråga ska vidare
ut till övriga lärosäten och behöver därför komma in till Filippa så fort som möjligt.
Även om man inte förbereder underlag ombeds man komma med snabb respons på
mejlet.

tl;dr: svara på mejl om SaFt!
Det verkar som att 27 personer kommer att komma på besök.

§9 Bra nyfiket Det nya fiket har bett om hjälp att göra reklam på Facebook under de första veckorna.
Ett par personer kan tänka sig att hjälpa till med detta. De som vill göra det ska
mejla namn och den mejl man loggar in på Facebook med till Filippa.

§10 Inför nästa
sektionsmöte

Filippa har kommit på att vi behöver fixa en arbetsgrupp som går igenom de regle-
mentesändringar som behöver göras om propositionen om stadgeändringar går ige-
nom igen i LP4. Netto fixar detta.

§11 Termins-
möte TM

Det verkar som att programrådsrepresentanterna + 1-2 övriga studenter eftersöks
till mjukare diskussioner om TM-programmet. Tillfället kommer att vara i april-maj.
SNF fixar rekryteringen. Det är inget beslutande organ så vi behöver inte ta beslut
om något.

2Masterprogramsansvarig
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§12 Övriga
frågor

• Svinn: En del av F6 saker har försvunnit från skrubben, någon gång efter
helgen för 3 veckor sedan. Om någon vet eller får reda på något är det bra att
höra av sig.

§13 Nästa möte Nästa möte blir 6 mars 2014.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:00.

Veckans serie Från okänd.
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