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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

17 maj 2012

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande
Vice Ordförande Otto Frost

Kassör Nils ”Spill” Wireklint
Sekreterare Daniel Svensson

Ledamot Tora Dunås
Ordförande F6 Björn ”Teddy” Herder

Ordförande FnollK Filip Hjort
Ordförande SNF Malin Renneby
Ordförande Foc Jonatan Rydberg

Ordförande FARM Tomas Rydholm
Tillträdande Ordförande Annika Lundqvist

Tillträdande Vice Ordförande Marcus Birgersson
Tillträdande Kassör Rasmus Andersson

Tillträdande Sekreterare Annika Johansson
Tillträdande Överste Henrik Wallroth

Tillträdande Sexmästare Jessica Lybark
Tilllträdande Kapten Johan Arvidsson

Tillträdande Ordförande FARM Dag Fahlin Strömberg

§1 Mötets
öppnande

Otto öppnar mötet.

§2 Val av
justerare

Filip Hjort väljs till justerare.

§3 Föregående
mötesprotokoll

Föregående möte tillsattes det en arbetsgrupp för miljöarbete här på sektionen. Det
beslutades att vi ska lägga till en punkt i verksamhetsplanen angående att se över
våra sektionsaktivatack. Det beslutades även att vi ska undersöka om kistväktaren i
Foc kan få en kassaskåpsnyckel.

§4 Rundabordet • Kärnstyret: delar av kärnstyret och nya kärnstyret har varit på sektionssty-
relsekonspirationskväll. Det diskuterades medlemsnytta, alkohol, subventione-
ringar m.m.

• FARM: jobbar vidare med CERN-resan. De har nästan fyllt alla platser.

• NollK: har tagit alla foton till modulen nu. Hade i lördags mininollning till-
sammans med A0K och B0F, och det gick bra. De har även varit och kollat på
lokal till finalsitsen och jagar nu någon som kan boka den.
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• DP: har planerat DuPar. De har också haft möte med N0K angående nollning-
en.

• Foc: håller på att kolla om de över sommaren ska sälja ett flipper och köpa ett
nytt. De har även handlat och fyllt på automater.

• SNF: har varit på möte med Jana, där de diskuterade den nya kursutvärde-
ringsprocessen, och Jana ser helst att vi får behålla vårt system. De var även på
UU-möte där de sa att vi fick behålla vårt system. De har även varit på möte
där de diskuterat förbättringar man kan göra på Teknisk Fysik. Det hände då
mest grejer i årskurs 1.

• F6: håller på att arra ET-rajer, de har fixat med overaller samt utsett en
miljörepresentant.

• Nya Kärnstyret: har pratat lite teambuilding och varit på sektionsstyrelse-
konspirationskväll.

§5 Fyllnadsval

§5.1 Ledamot i
Kärnstyret

Det har funnits tre intresserade, och för två av dessa hölls det i morse en valbered-
ning, de har dock inte nominerat någon. De sökande är Josef Hansson och Jonathan
Bengtsson.
Josef Hansson 20 år gammal och han söker posten då han tycker att det är viktigt

att det finns en vettig person på den posten och han anser sig vara vettig.
Josef har varit lite tveksam till att söka bara för att fylla upp men han har
tänkt igenom saken och kommit fram till saker han vill jobba med och för.
Då till exempel se över incidenthanteringssystemet på F och även jobba på
relationen mellan styret och övriga föreningar. Han har tidigare suttit i F6 och
styrelsen för en spelförening. Ledamotens åligganden (Mastermottagning och
alumni-ansvar) är inte vad han går med för, men han kan tänka sig att göra
även detta. Han ser gärna att han som eventuell ledamot får ett större ansvar
för sektionens dag.

Jonathan Bengtsson läser F2. Han söker posten då han tycker att det verkar in-
tressant att engagera sig i sektionen, och dessutom ger ledamotposten möjlig-
heten att jobba med egna frågor. Då till exempel skåpfrågan och upprustning
av Ftek. Han tycker även att man borde ta fram någon typ av karta så att
man lättare ska hitta runt här på Chalmers. Han tycker även att det verkar
intressant att verka för ett nationellt samarbete mellan F-sektioner.

Efter en persondiskussion med information ifrån valberedningen går styret till beslut.
Beslut: att fyllnadsvälja Josef Hansson till ledamot i styret.

§5.2 Kassör i
FARM

Det finns en sökande, Katrin Ekström. Hon söker FARM då hon tycker att det verkar
vara en bra organisation och vill engagera sig i studentlivet. Hon har delat ut en
mängd fakturor och ibland hjälpt sin far bokföra. Hon har bra koll på sin egen
ekonomi och ser inga problem med att samarra med t.ex. F6.

Efter en kort diskussion går styret till beslut.
Beslut: att fyllnadsvälja Katrin Ekström till kassör i FARM.
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§6 Övriga frågor • Ledamot i FARM: Magnus Gyllenhammar i F1 vill söka ledamotposten,
men var inte i Göteborg idag och kunde därför inte närvara på mötet. Vi kan
då göra på två sätt; vi kan sammankalla ett extra styretmöte, eller så kan
Otto eller Cissi om det inte går att sammankalla ett styretmöte fatta beslutet
i styrets namn, vilket sedan får fastställas på nästkommande styretmöte och
efterföljande sektionsmöte. Det lutar mot att Otto får lösa detta själv.

• Insynade arr: Filip undrar det om ifall N0K bokar bulten till FARM för
FARM-banketten så kan de använda det serveringstillstånd som blir över till
Matte-DuPen under nollningen. Det verkar lovande, men Filip rekommenderas
att kontrollera med Cissi som faktiskt skrivit på alla tillstånd än så länge.

• MTS: SNF har gjort en enkät om egna MTS-kurser här på F, till exempel över
sommaren, och de vill då skicka ut den till årskurslistorna, något som styret
tycker verkar vettigt.

Utjusteras: Jonatan Rydberg lämnar här mötet.

§7 Utvärdering
av läsåret

Otto säger det att han tycker att våra möten har fungerat bra under året, och re-
kommenderar att man till nästa år försöker hålla ihop kärnstyret med övriga styret,
så som vi vårt år efter förfrågningar från de övriga kommittéordförandena skickat ut
anteckningarna ifrån våra kärnstyretmötena till hela styret.

Malin säger det att det kan vara bra att låta vice ordförande i t.ex. SNF vara
med på fler styretmöten innan övergången där denne ska bli ordföranden för att
få en bättre kontinuitet. Filip tar även upp det att det hade varit bra att ha en
teambuilding på våren också så som vi ursprungligen planerat, då det faktiskt är tre
nya medlemmar i styret då.

Teddy tar upp det att det har varit intressant att som kommittéordförande få en
insikt och vara med i arbetet som finns utöver ens egna kommitté. Han gillar även
att möjligheten funnits att engagera sig i det övriga arbetet men att man inte känt
sig tvingad.

§8 Nästa möte Nästa möte blir inte vårt problem!.

§9 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Otto 13:23.
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