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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

10 maj 2012

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Vice Ordförande Otto Frost
Kassör Nils ”Spill” Wireklint

Sekreterare Daniel Svensson
Ledamot Tora Dunås

Rustmästare DP Anton Olbers
Ordförande F6 Björn ”Teddy” Herder

Ordförande FnollK Filip Hjort
Ordförande FARM Tomas Rydholm
Ordförande FOC Jonatan Rydberg

Tillträdande Kassör samt SNF Rasmus Andersson
Tillträdande Sekreterare Annika Johansson
Tillträdande Sexmästare Jessica Lybark

Tillträdande Ordförande Foc Johan Arvidsson
Tillträdande Överste Mikael Wallroth

§1 Mötets
öppnande

Otto öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Björn Herder väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående möte diskuterades det naturvetargården, arbetsbördan på sektionsordfö-
randen etc.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: har påbörjat sin överlämning, detta med ett möte med nyckelper-
soner här på Chalmers och det nya styret. Otto och Mäsk samt Johan Florbäck
var i förrgår på ett möte anordnat av några studievägledare där det skulle
formuleras ett frågeformulär som skulle ställas till de nya studenterna när de
loggade in på datorerna för första gången. Detta ska komma i digitalt format
senare.

• FARM: jobbar vidare med CERN-resan. I nuläget finns det fyra platser kvar.
De jagar dessutom kassör och kollar upp nästa års bankett.

• NollK: har lagat mat till sektionsmötet. De var igår och kollade på arme-
ringshallen, det ska beslutas idag om den går att använda. Det är även inte
helt omöjligt att man faktiskt får ha GD-foajen. Ska i eftermiddag ha möte
med nya F6, och de jobbar på att boka möte med nya DP. Även planerat lite
mininollning till helgen.
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• DP: har lämnat över.

• Nya DP: har haft lite möten. Planerat DuP, DDD-bastu etc.

• Foc: har varit med och arrat CM i flipper tillsammans med Chalmers Flipper-
sällskap. De har även på något mystiskt sätt fixat de flesta flipperspelen.

• SNF: ska ikväll ha omsits. De har börjat pilla på överlämningar och letar folk
till sina vakantsatta platser.

• F6: gör inte så jättemycket, pillar med lite överlämningar etc.

• Nya F6: planerar inför ET-rajet, letar overaller etc.

§5 Uppföljning
sektionsmöte

På det senaste sektionsmötet fick styret vissa ålägganden.

§5.1 Miljömotionen Styret har blivit ålagda att tillsätta en arbetsgrupp som ska verka för ett kärl för
biologiskt avfall till Focus. Denna arbetsgrupp kommer ha en budget på 1500 kr och
en testperiod fram till jul. Två av motionärerna hälsar på mötet, Daniel Andrén och
Jonas Källén, som har hyst intresse för att deltaga i gruppen. De vill gärna få igång
sopsorteringen ordentligt, och även utöka kapaciteten för den sopstation som finns.
De vill även minska användningen av engångsartiklar över tid, även om de inser att
det skulle innebära merarbete för både DP och F6.

Otto påpekar det att det är väldigt bra att det finns intresserade studenter som vill
vara med i gruppen, och säger det också att det kan vara bra att ha med medlemmar
ifrån styret och rustmästeriet. Han föreslår därför att det startas en arbetsgrupp med
Jonas som ordförande och där Mikael sitter med som både DP och styret. De föreslås
även att de ska lämna rapport på sitt arbete på styretmötet LV7.

Beslut: att instifta en arbetsgrupp med Jonas Källén som ledare vars syfte är att
fixa till miljön, och de ska rapportera till styret på styretmötet LV7 LP1.

§5.2 Bastumotion Styret har blivit ålagda att i samråd med sektionens kommittéer och föreningar se
över de tackkalas vi har för våra sektionsaktiva. Det tas upp att istället för att bilda
en arbetsgrupp så tar man hand om det här på styretmöten och stormöten då det
behövs representanter ifrån alla håll och kanter. Det att vi för in denna punkten i
verksamhetsplanen för nästa års styre.

Beslut: att i nästa års verksamhetsplan införa en punkt syftandes på att se över
våra sektionsaktiva-tack.

§6
Phaddergrupps-

chefer

Då det åligger styret att varje år godkänna phaddergruppscheferna så har Filip med
sig en lista med namn,

1 Ludvig Vikström
3 Annika Lundqvist
4 Mattias Bermell
7 Viktor Bäckman
8 Elin Romare
9 Rikard Andersson
69 Josef Hansson

255 Emilio Jorge
666 Peter Broere

10371 Sara Grettve
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Frågan lyfts om det är rimligt att nya sektionsordföranden ska vara ph-chef, och ifall
det kan bli intressekonflikter, men det finns ju alltid vice!

Beslut: att godkänna de föreslagna phaddergrupps-cheferna.

§7 Övriga frågor • Nyckel till Unni: Unni i egenskap av ny kassör i Foc meddelar via Johan att
det vore bra om Foc hade tillgång till ett kassaskåp då de har ganska mycket
kontanter. Hon skulle även vilja ha nyckel till styretrummet. Alla nycklar är i
nuläget upptagna, och frågan lyfts om vi kan kopiera en existerande nyckel, och
att man kanske bör höra med huset, som har några egna kassaskåp och kanske
vet hur man kopierar en sådan nyckel. Styret verkar överens om att det är en
väldigt bra idé, och föreslår att spill i egenskap av kassör kollar upp detta.

Beslut: att ge kistväktaren i Foc styretrums-nyckel samt att Nils Wireklint
ska undersöka möjligheten att kopiera en kassaskåpsnyckel.

• Skyddsrummet: Johan tar upp det att skyddsrummet ser förjäkligt ut, och
det är väldigt svårt att ta sig in där. Han vill därför att vi ska styra upp vart
man får förvara sina grejer. En grundlig städning föreslås där så många som
möjligt ska närvara som ska planeras av Foc och DP. Det frågas även om access
till skyddsrummet åt Foc, och i år ska alla ha det.

• Signes: Filip undrar om man på något sätt kan hyra Signes som lokal, och det
svarar Teddy att det kan man inte.

• Kamera: Filip frågar om man kan skaffa en ny kamera till nollningen som
har möjlighet att filma lite grejer iaf. Teddy föreslår att man kan hyra ifrån
AV-service. Jonatan tar också upp det att nästa år kommer vi ha möjligheten
att äska pengar ifrån kåren till en ny kamera (det kommer då inte kunna ske i
tid till nollningen, men det är värt att tänka ha i åtanke).

• Stormöte: Daniel vill sätta ett datum för nästa stormöte, och det verkar bli
på Kristi Himmelfärdsdag, dvs. torsdagen den 17 maj.

§8 Nästa möte Nästa möte blir 17 maj 2012.

§9 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Otto 13:00.
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