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Närvarande

Ordförande Oscar ”Kalldal” Kalldal
Vice Ordförande Unni Engedahl

Sekreterare Frida ”$multron” Ulander
Ledamot Sabina ”Sabz” Söderstjerna

Ordförande DP Felix ”Fellkan” Eriksson
Ordförande F6 Emil ”Cremil” Ejbyfeldt

Ordförande SNF Jesper Johansson
Ordförande Foc Nermin ”Nero” Trnjanin

Ordförande FARM Nils ”Änziee” Carlsson
Vice ordförande FnollK Sofia Toivonen

§1 Mötets
öppnande

Oscar öppnar mötet kl.12.03.

§2 Val av
justerare

Nils Carlsson väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§4 Runda
bordet

• Kärnstyret:

– Kalldal har nominerat instutitionsrådsrepresentant till Teknisk Fysik. Har
varit på möten med Jana och Johan där de pratade om rummen. Nicola1

blev ny UOL. Har också planerat workshop, haft möte med priskommittén
för Bert-Inge Hogsveds pris. Har däremot inte varit på KU.

– Unni har haft uppstartsmöte med SAMO. Sofforna har kommit också. Det
saknas dock lite skruvar. Har haft stormöte också.

– Frida har pysslat med sektionsmötet, fått det förra sektionsmötesproto-
kollet justerat, planerat workshop och haft stormöte.

– Sabz pysslar med sektionens vecka. Äskningen gick igenom2.

• FARM: har skickat mail och ett riktigt brev, varit på teambuilding, planerat
workshop som är på måndag och pratat med SNF om masterenheten.

1Nuvarande PA på KF.
2Hurra!
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• FnollK: planerar inför sitt arrangemang under sektionens vecka och nollK-
kalas. Gick par på pubrundan.

• DP: har arrat pubrunda och planerar nu aspning. Hade ett litet kalas i mån-
dags. Har även insett varför många DP byter till TM3.

• Foc: har påbörjat sin aspning. De har många aspar. Arrade sektionsaktivaba-
stu igår. Har köpt stål till en bur4. Har skrivit lite på verksamhetsberättelse
lp2 samt rapporterat från sektionsmötet. Ska ha möte med valberedningen på
fredag.

• SNF: har arrat brunch och cocktailparty. Planerar inför sektionens vecka. BSD
är i stort sätt färdigt. Ska även dra igång SNFester. Börjat lite med informa-
tionsgrejer på Ftek5 .

• F6: har arrat brunch med SNF och Fu6. Planerar aspning. Har också börjat
förstå varför folk byter till TM6.

§5 Information • UU pratade om nytt system med kursutvärderingar. 7 Pratade lite om kon-
sekvenser av läsårsindelngingen. LP2-tentorna verkar ha gått bra i allmänhet,
återstår att se hur det går i LP3.

• ArmU pratade om CRM-utbildningen som ska hållas. En från Styret och en
från FARM kan gå. Kalldal har mailat och frågat om SNF kan då komma också.

• Stormöte diskuterade invalsprocesser, framför allt invalet till FnollK. Folk
verkade överlag positiva till de föreslagna förändringarna. Pratade även om
valberedningen och intervjuer8.

§6 Val av
programråd TM

Gustaf Hector är på besök. Han söker programråd TM. Hector läser fjärde året på TM
och har således koll på vad man läser. Han söker för att han bryr sig om utbildningen
och har idéer på vad som kan förbättras. Han tycker att TM ska vara TM och
inte en blandning mellan F och GU-matte. Han är även positiv till interaktion med
näringslivet.

Beslut: att välja Gustaf Hector till programrådsrepresentant TM.

§7 Fyllnadsval Linus Whiskman traskar in. Han är just nu ledamot i FARM men vill bli alumnian-
svarig istället. Han vet vad alumniansvarig är och hans plan är att fånga upp nyexade
som kan hjälpa studenterna mer.

Beslut: att välja Linus Whiskman till alumniansvarig i FARM.

Linus Whiskman avsäger sig därmed sin post som ledamot i FARM.
3En vild gissning är att det är en kurs som börjar på Exp och slutar på fys.
4Det vill säga det som det ska beslutas om under §9
5Tanken är lite matnyttig info, t ex om kurser och vilka man ska kontakta vid olika frågor
6Kanske samma anledning som DP?
7Det ska bli bättre nu.
8Mer information om detta finns i separat protokoll från Stormötet.
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§8 Val av
programråd F

Marina Yudanov gör entré. Hon tycker om att gå på möten och vill därför bli pro-
gramrådsrepresentant9. Marina vill att utbildningen ska bli mer näringslivsanknuten
och skulle gärna se att man kan välja ett spår i trean, t ex mellan ett mer teoretiskt
spår och ett mer näringslivsanknutet spår. Hon lovar också att vidarebefordra inbju-
dan till en utbildning för institutionsråd- och programrådsrepresentanter till Jesper,
Gustav och Hector.

Beslut: att välja Marina Yudanov till programrådsrepresentant F.

§9 Äskning från
FOC

FOC har äskat om pengar till stål till en bur till Focumama. De vill inte sätta
Focumama i bruk innan de har något lås. Buren kommer ha en dörr och man ska
behöva två verktyg alternativt ett elektriskt verktyg för att ta sig in i den.

Beslut: att bevilja FOCs äskning om 1200 kr för inköp av stål till en bur till
Focumama.

§10
Ordförandemiddag

Ordförandemiddagen är en middag under aspningen för ordförandeaspar och kärn-
styretaspar. Kärnstyrets förslag är 21 april, dvs. tisdag lv4. Alla tycker det är ok, så
vi bokar in detta i kalendern.

§11 Workshop Ikväll är det workshop. Det är samling 17.30 i FL71 och man får mat.

§12 Studiebesök
från Delft

Teknisk Fysik i Delft har tagit kontakt med oss. De vill ha ett utbyte med oss som
skulle innebära att ett gäng studenter kommer till oss ett par dagar. Om vi hittar
någon som är intresserad av att dra i det skulle det vara kul att genomföra, men
kärnstyret känner inte att de har tid att dra i det. Vi annonserar och kollar intresset.

§13 Övriga
frågor

• SAMO: De ska presentera sig för nollK, FARM och SNF. SAMO ska även
komma upp på hemsidan. Om man har förslag på vad som borde finnas där
kan man meddela detta till Unni via valfritt medium.

• Skidresa: Änziee ska åka skidor nästa vecka. Vice kommer istället.

• Kårledningen: Man kan söka kårledningen nu.

• KDs partiledare: Han avgår.

• Felanmälan: Vi borde sätta upp lappar om hur man felanmäler.

§14 Nästa möte Nästa möte blir 5 februari 2015.
9Hon påstår att hon blev lite hetsad också.
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§15 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Oscar kl. 13.04.

Veckans serie Från XKCD.
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