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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

6 mars 2014

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

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
Asp kärnstyret Birger Eklund
Asp kärnstyret Simon ”Phil” Johansson

§1 Mötets
öppnande

Filippa öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Oscar Kalldal väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs.

§4 Rundabordet • Kärnstyret:

– Filippa
Har lagt all sin vakna tid på att få ut inbjudan och färdigt diskussionsun-
derlag till SaFt. Kommer snart att höra sig för om vilka grupper Styrets
medlemmar vill vara med i. Har även funderat över verksamhetsplan och
vad man kan göra under de mer seriösa aspaktiviteterna framöver. Även
aspfika och möte med balngt.

– Netto
Det har varit stormöte där sektionens vecka och nya hemsidan lyftes. Det
har även varit studiesocial skyddsrond, se §7. Har även förmedlat infor-
mation angående ombyggnationen.

– Vincent
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Är nu i fas med bokföringen samt de flesta utbetalningar. Har även hjälpt
Nadja som är kassör i FARM så att även de är i fas med bokföringen. Har
kallat till möten och närvarat vid aspning.

– TM
Arbetar med administration av nya ftek samt efterarbete till sektionsmö-
tet, i synnerhet nyckelhantering. Har även arrangerat stormöte och styrt
upp info och recept till gårdagens aspfika.

– Ellinor
Har varit på stormöte och hört på åsikter om sektionens vecka. Besökte
samma kväll språkcafé på V-sektionen för att se hur de arbetar med inter-
nationella studenter. Det var trevligt. Om fler vill hänga på kan man säga
till Ellinor så får man information om när nästa tillfälle är. Har även varit
på möte om sektionens middag, mejlat om brandutbildning samt varit på
NU-möte, mer om det nästa styretmöte.

• FARM:
Förra veckan hade man ett kvällsevent med McKinsey vilket var otroligt trev-
ligt och lyckat. De som kom dit var väldigt nöjda och tyckte det var givande.
Ludvig var på stormötet i torsdags. Träffade ChS Promotion i fredags för att
prata om man ska samarbeta snarare än konkurrera när det gäller företags
marknadsföring gentemot studenter. Har skaffat Skype för att kunna ringa fö-
retag via Internet. Har skickat ut diverse information och följer också upp sin
mentorskapsträff. Marknadsföring för doktorandarret kommer snart.

• FnollK:
Har phadderDuP på fredag. Funderar annars mycket på hur mottagningen på-
verkas av nya läsårsindelningen.

• DP:
Har dragit igång sin aspning. Även diskuterat vad man gör och varför. Plane-
ringen för pubrundan är påbörjad.

• Foc:
Första asparrangemanget (flippermek och chili) var mycket trevligt och chill.

• SNFTM:
Den årskurs som har högst svarsfrekvens på kursenkäterna kommer att bli bjud-
na på bullar. Man planerar cocktailparty men det är problem med att hitta ett
lämpligt tema för föreläsningen. Aspningsplaneringen är nere på detaljnivå och
är väldigt lik kärnstyrets. Man överväger att börja använda Podio som infor-
mationssystem. Det har kommit in klagomål om MATLAB-bonusuppgifterna i
flervariabelanalysen, så den ska utvärderas tillsammans med Jana i början av
nästa läsperiod.

• F6:
Aspningen pågår för fullt. I lördags var det rockabillygasque, lyckat och välbe-
sökt.
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§5 Nya ftek,
finansiering

Pontus behöver jobba lite till. Han har inte kommit in med underlag för hur mycket
han behöver än, så punkten skjuts upp till nästa möte.

§6 Nya ftek,
lansering

Lanseringen av nya ftek var planerad till LV1 men har nu stött på patrull. Kärnstyret,
Spidera, Skåning och Pontus kommer att ha ett möte i tentaveckan och försöka
undanröja hinder och kompromissa om hur färdig sidan behöver vara innan den kan
lanseras. Styrets åsikt är att sidan ska lanseras som planerat i LV1 eftersom den är
färdig nog att komma till nytta för de som använder den som informationskanal.

§7 Nettos punkt Igår var det dags för F:s studiesociala skyddsrond. Netto och Joel ”Shiny” Strand,
SAMO, var med på mötet tillsammans med Jana, Bruno Rudström (jämställdhets-
samordnare), Paula (studievägledare) och kårens kurator. Bland annat diskuterades
kursen i programmeringsteknik. Fanny påminner åk 1 om att fylla i kursutvärde-
ringsenkäten. Man diskuterade även vilka läsperioder som är tyngre och lättare inom
programmet. Protokoll kommer ut till hela Styret. Framöver kan det vara värt att
se över hur man samlar in åsikter från studenterna inför studiesociala skyddsron-
den.Tills vidare samlar Netto in information.

§8 Sektionens
middag

Förra året togs det ett beslut om att vi skulle utreda sektionens middag och att lägga
över ansvaret för denna på Balngt. Filippa och Joel6 har haft möte med Balngt som
tyckte det fungerade utmärkt att hålla i middagen. Även från Styrets håll upplevs
att detta fungerat väl. Därmed överväger vi att lägga en reglementesändring så att
organisation av Sektionens middag läggs till Balngts åligganden.

Beslut: Att utforma en proposition om att lägga Sektionens middag till Balngts
åligganden i Reglementet.

§9 Student-
rösten

Vi har fått OK från Kåren för att ha Studentrösten på cocktailpartyminglet i LV1.
Cecilia (UO) kommer att dyka upp. Det verkar som att Kåren fixar posters åt oss,
men vi har möjlighet att själva styra vilka frågor vi vill lyfta. Vilken information vill
vi få ut? Syftet är att skapa möjlighet för ett personligt möte. FARM vill gärna fiska
åsikter om sig själva vid tillfället.

§10 Statistik
mottagningen,

medlemsmätning

Filippa har försett övriga styret med diverse statistik från årets mottagning samt från
kårens medlemsmätning, att läsa med glasögongen ”hur skapar vi en inkluderande
sektion?”. Bland annat finns det spännande siffror om informationsflöde. TM drar
ihop ett informationsgruppsmys för att diskutera detta.

Angående medlemsmätningen har vi väldigt hög andel studenter som skulle vilja
vara med i kåren även om det inte var obligatoriskt vilket är kul. Man tycker också att
vi har ett brett utbud av aktiviteter (vilket folk däremot inte tycker är så viktigt)...
Ingen har svarat på engelska vilket är en indikation på att vi behöver jobba med att
nå de internationella studenterna. Det känns som en vettig punkt till kommande års
verksamhetsplan.

Nymbleenkäten visar att det mesta ser positivt ut.

Filippa Hallqvist
Ordförande

Magdalena Jansson
Sekreterare

Oscar Kalldal
Justerare



Möte 2013/14:STYR-21
Styretmötesprotokoll 6 mars 2014
Fysikteknologsektionen, Chalmers

§11 TU Delft Något universitet i kanske Holland vill ha någon form av inte så planerade utbytes-
dagar (couchsurfing-stilen) med oss, för Applied Physics-studenter. Vi fick ett mejl
om detta för ett tag sedan men den information som finns är ungefär att det rör sig
om grupper om kanske 30 personer.

§12 Övriga
frågor

• FnollK brevlåda: FnollK har tejpat upp en brevlåda på hörnet utanför sitt
rum. Placeringen känns suboptimal, bland annat med tanke på det skick i vilket
personer ibland befinner sig i korridoren. Förslaget är att flytta den till dörren.

• Julbordet: DP känner inte att det är hållbart att de ska ha hand om julbordet.
Det har blivit en för stor grej och DP har för mycket att göra i övrigt. Kan man
samarra med F6 och/eller ha puffar? Kan det finnas en separat arbetsgrupp
i stället? Alla närvarande uppmuntras gå tillbaka till sin respektive kommit-
té/nämnd för att kolla om det finns ett intresse för att arrangera julbordet.

• Bandartjobanget: Kärnstyret kanske inte bör ha ansvar för Bandartjobanget
av diverse orsaker. Även där kan man fundera på om ens kommitté/nämnd vill
ha ansvaret.

§13 Nästa möte Nästa möte blir 20 mars 2014.

§14 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Filippa 13:09.
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Veckans serie Från okänd.
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